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T A K R İ Z
(TASAVVUFA DAİR)

Büyük Âlim Prof. Muhammed Hamîdullah Bey’in ÎSLÂMA GİRİŞ ki* 
tabı ile neşir hayatına başlayan ve bu güne kadar bazı mühim tercümeleri 
de umumî istifadeye arzeden, bu kere de harf değişikliğinden evvel tab
edilmiş İlmî ve ma’nevî âsarı da yeni harflerle gün yüzüne çıkarmak 
anaksadiyle Eşrefoğlu Rumî Divanını, düşüncelerimi almak üzere bana 
gönderen Cağaloğlu Yayınevine, teşekkür ederim.

Çocukluğumuzda, büyükannelerimizin odalarında köşe raflarında 
küçük rahlelerde, konsollar üstünde yer yer duran Eşref-i Rumî Divanı, 
Müzekki’nnüfûs, Niyazi Mısrî, Ahmediyye, Muhammediyye gibi dinî 
-ve tasavvufî âsâr ile Battal Gazi, Kara Davud vesair gibi kahramanlık 
efsâneleri, hattâ Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre gibi aşk terennümatm- 
dan, Kısas-ı Enbiya ve Fuzûlî Divanına kadar ninelerimizin yastık kita
bı olan müellefat, aynı zamanda yeni yetişen neslin umumî kültürünün 
temelini teşkil ederdi.

*
Tasavvufa âid bütün eserler hakkında şahsen prensib olarak ka

bul ettiğim bir cihet vardır:
Herhangi bir eserin muharririne âid olabilmesi için ya o eseri bizzat 

müellifin yazmış olduğu tarihî metodlarla sabit olmalı veya hayatında 
başkasına imlâ ettiği tevsîk edilmelidir. Matbaanın icadından sonra ise 
•durum yine aynıdır. Dinî, tasavvufî eserlerin bu bakımdan bir hususi
yeti vardır. Müellife nisbeti, tarihî metodla tevsîk edilemeyen bir eser
de nasslara muhalif cümlelere veya beyitlere tesadüf edilecek olursa, 
■onların ma’nevî mes’uliyetinin müellife tevcihi doğru olmaz. îşte bun
dan dolayıdır ki musahhah tabı’, ya’ni «editon critique’i» yapılmamış 
olan bilumum dinî ve tasavvufî âsar hakkında ceffel kalem, müellife 
ta ’n ü teşni, edeb-i ilmiyye uymaz. Lûgât-ı tarihiyye ve coğrafya müel
lifi, îmam-ı Şarânî’den naklen bir fıkra anlatır: Birgün İmam, Mısır’da 
■urefâ-i meşâyihden Ebuttabib-i Medenî’ye tesadüfle, Muhiddin-i Arabi’
nin Füsus’unda nass ile te’lifi kaabil olmayan cümlelerin bulunduğunu 
■ve elde mütedâvil olan (Ibn-ül Arabi’ye) âid eserlerin hepsinde, böyle 
•cümleler gördüğünü beyan edince, Hazreti Şeyh, Konya’da istinsah et
miş olduğu en eski nüshanın sûretin'ı koynundan çıkarıp, İmamı Şarâ- 
nî’ye gösterir ve orada bahsedilen elıl-i sünnet akâidine muhalif cüm
lelerin bulunmadığı sabit olur.

Vahdet-i islâmiyeye tefrika sokmak için asırlardan beri bir takım 
müfsid müteşeyyihlerin, kitabîan tahrif ve ma’ruf meşâyihe nisbet ede
rek yazdıkları ve dağıttıkları hurafeler ve sanîalar pek çoktur. İşte bu se*



bebten böyle tasavvufî asarda görülecek mezâlık-ı akdârnı te’vile kalkış
madan evvel eserin müellife nisbeti, İlmî tevatürle sabit olmalıdır.

Ehl-i tasavvuf iki kısımdır: Bir kısmı zühd ile hakk’a vüsul için ev- 
rad, ezkâr ve nevâfil yolunu tutmuş ve masivadan tecerrüdü halkdan 
ve dünyadan yüz çevirme ma’nasma anladıkları için ancak tasfiye-i bâtın 
ile meşgul olagelmişlerdir.

İkinci kısmı ise, tasavvufun fikir eebhesiyle megul olmuş ve tasav
vufu, vahdet-i vücud prensibine rabtederek o yolda asar neşredip turuk-u 
aliyyeye te’sir icra etmiye başlamışlardır.

Asırlar boyu şöhretleri devam edegelen ve muhtelif eser
ler yazan ulemâ-yı meşayih ile yalnız tarik te’sis edib, telkin 
ve irşâd ile tâlim-i ibâd eden urefây-ı meşayih, maarif-i ilâhiyyeyi 
Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şerif esasları ile bina etmişlerdir. Ancak 
ulemâdan olan meşâyihin ekseriyeti kitâbî edilleye istînad etmişlerdir. 
Urefâdan olan meşâyih ise mükâşefe ve menakıbe daha çok ehemmiyet 
vermişlerdir. Meselâ, şarkın ikinci Mevlânâsı sayılabilecek yüzlerce asa
rı ve Ruh-ül Beyâniyle âlem-i İslâm’da şöhret sahibi olmuş, zülcenaheyn, 
meşâyihden Bursalı İsmail Hakkı merhum, Kenz-i mahfî adlı eserinde t

*Ben bir gizli hazine idim, tanınmamı istedim. Beni bilsinler diye 
de mahlûkatı yarattım.» hadis-i şerifi için usulü hadis bakımından sıh
hati tevsik edilememekle beraber, mükâşefeye istinaden sıhhatini kabul 
etmektedir.

Bu iki zümre, zaman zaman birbirine tedahül ederler.
Tasavvufun takvaya ve ibadâta ta’allûk eden hususatı:
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«Hakk’a gidea yollar mahlûkatm nefeslerinin sayısmcadır.» ciim- 
le-i cemilesi ile kendi seyrine bırakılabilirse de itikada taallûku itibariyle 
fikrî cebhe üzerinde durulmak iktiza eder.

Vahdet-i vücud mesleğinin iki ana yolu vardır:
Biri, Heme ûst, diğeri Heme ez ûst; ya’ni biri kâinatta ne varsa hep ] 

O’dur. İkincisi ise, âlemde ne mevcutsa O’nun eseridir, esma’ ve sıfatın m 
tecellisidir. Molla Camî’nin



«Kainâtta ne mevcudsa hepsi birer vehim, hayâl yahut aynadaki 
akisler veya gölgelerden ibarettir.» beytindeki ifade birçok mutasavvıf 
ehl-i beyanın sözlerinde muhtelif şekillerde söylenmiştir.

Hatif-i îsfahanî’nin terei-i bendinde:
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«Bir tek O vardır ve O’ndan başka hiçbir şey yoktur. O birdir, 
O’ndan başka ilâh yoktur.», bediasmdan da her şeyin fenaya müncer 
olacağını, bünyesinde fenâ bulunan her varlığın, yok farzedilebileceğini; 
ya’ni: «Hatâdan başka herşey mahvolur, bakî ancak O’dur.»

ayet-i kerimesinin mealini mücm’elen ifadeden ibarettir.

beyti ki
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beytinden tercümedir.
Buradaki mim mâsivâ mimidir. Üsve-i hasene olduğu beyan buyuru

lan Zat-ı Ahmedîde Hakk teâlâ tecelli etmiştir, denmek isteniyor.
Bir na’t-ı Resûlde:
«Senin zatında güya Hakk teâlâya Resûlullah» diyen müderris üstâ- 

dımız Ferid Kam «güya» kelimesi ile tevriye yapmış «söyleyin» ve «san
ki» mânalarından birini her iki telâkkiye tâviz vermiştir.



Sözü bir neticeye bağlamak istersek denilebilir ki:
Erbab-ı zahirle, ehl-i batım; vahdet-i vücud mes’elesinde ta’tîl-i te

kâlife gitmeden te’lif etmek lâzımdır. Osman Şems Efendi merhûmun:

Vâsıl-ı vuslât-saray-ı muüakım na’leym âr,
Saff-ı nâ’le terk kıldım küfrü de İmam da.

Saray-% Hakka vasıl oldum •pabuç gibi,
Küfrü de imanı da pabuçlukta bıraktım.

idiyebilecek mertebeye ulaşmak herkesin kârı değildir.

Kezâ îbn-i Fânz’ın:

«Sevgili ile yapayalnız başbaşa kaldığım zaman aramızdan rüzgâr 
bile geçmezdi.», tasviri de vuslat ifade eder.

Tasavvufda gaye Hakk’a vusûl olduğuna göre her mutasavvıf şair, 
o mazmunî ya zevken, ya hâlen ifade etmeyi gaye-i meram addetmiştir.

Bir de mutasavvıfâne şiir yazmış olanları hüviyetleri bakımından 
tedkik edecek olursak, iki kısma ayrıldıkları, birisinin hâl ehli, diğerinin 
ise kâl ehli olduklarım görürüz.

Hâl ehli olanların söyledikleri sözler, mahsül-i vecddir.
Kâl ehlinin ifadeleri ise, zevk-u tasavvuf sâikasıyladır.
îşte bütün mutasavvıfane yazılmış âsarı mütalâa ederken bu inceli

ğe iyi dikkat etmek, temkinli bulunmak, dalâlete düşmek endişesini ön 
plana almak, tedbirli bir hareket olmuş olur.

Merhum ve mağfur Eşrefi Rumî Divanı için de acizane söyliyece-

ibarettir.

M ahir tü

(1 ) Beğendiğini al, istemediğini bırak.
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EŞREFOĞLU ABDULLAH-! RUMÎ

Eşrefoğlu Abdullah-i Rûmî, ünlü sofî şâirlerimizdendir. Gerek 
gürlerinde gerekse nesir yazılarında, islâmî-dinî telkinât ve İlâhî a§k 
duygularını dile getirmiştir. Daha çok aruz, arasıra da hece vezin
leriyle manzûmeler yazan Eşrefoğlu’nun nesir yazıları da şiirleri 
kadar önem taşımaktadır. Eserlerinde sanatkârlık gütmekten daha 
çok, açık, sâde ve temiz bir konuşma dili ile İslâmî, tasavvûfî dü
şüncelerini halkın anlayacağı biçimde söylemek istemiştir. Kendisi 
Yunus Emre’nin ve Âşık Paşa’nın tesiri altında kaldığı halde yine 
de şahsî üslûbunu ortaya koyabilmiş, Niyâzî-i Mısrî, Aziz Mahmud 
Hüdâyî Efendi, Şeyh Fenâyî Cennet Muhammed Efendi gibi birçok 
şâirlere de tesir edebilmiştir.

Babasının adı Eşref, büyükbabasımnki ise Mısırlı Muhammed- 
dir. Mısırdan Türkiyeye göç ederek îznik’e yerleşmiş bir âüenin ço
cuğudur. Rûmî adı, eskiden Diyâr-ı Rûm da denilen Anadolu’da ye-

îznik’te Eşrefoğlu Rûmî Camii Şerifinden bir görünüş



tişmiş olmasından dolayı, tıpkı Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’ninkine* 
benzer ilâve adıdır.

Eşrefoğlu Abdullah-i Rûmî pek yüksek bir tahsil görmüştür,, 
îlk tahsilini İznik’de yapmış, daha sonra Bursa’ya giderek Çelebi 
Sultan Muhammed Han medresesinde okumuş, dânişmend olarak 
girdiği bu medreseden muîd olarak çıkmış ve birçok medreselerde» 
ders vermeğe başlamıştır. Bir müddet sonra Bursalı Abdal Muham
med adlı ermiş bir kişi ile karşılaştıktan sonra artık zahirî ilmini, 
kâfi görerek tasavvuf yoluna girmiştir. Daha sonra Emir Sultaıı’m. 
tavsiyesiyle Ankara’ya gidip Hacı Bayrâm-ı Velî Hazretleriyle ta
nışmış, kızı Hayriinnisâ Hâtûn ile evlenerek dârnâdı olmuş ve ka- 
inpederinin müridleri arasına girmiştir. Bir müddet sonra îznik’e: 
dönen Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî, yeniden, Şeyhi Hacı Bayrâm-ı, 
Velî Hazretlerinin yanma dönmüş ve bu defa onun tavsiyesiyle Ha
ma şehrinde bulunan büyük Kadirî şeyhi Hüseyn-i Hamevî ile gö
rüşmek üzere İznik’den Sûriye’ye gitmiştir. Bir müddet sonra ir- 
gâda mezun olduğu halde Hama’dan yine îznik’e dönmüş, Kadirî ta
rikatının Eşrefiyye Şûbesini kurarak halkı irşâd ile meşgul olma
ya başlamıştır. Bundan dolayı Kadirî tarikatı mensupları kendisine» 
Pîr-i sânî (ikinci pîr) adım vermişlerdir.

lenik’de Eşrefoğlu Rûmî Camii Şerifinden bir görünüş



Vefatı târihi olan 874 hicri (1469 milâdî) ye kadar Iznik’des 
Pınarbaşı deresi yakınında kendisi için yaptırılan tekkesinde irşâdî 
ile ömrünü geçirmiştir.

Eşrefzâde azm-i cinân eyledi.

mısraı ebced hesabı ile ölüm tarihi olan 874 hicri tarihini gösterir- 
Memleketi olan îznik’de, Egrefoğlu Rûmî adına bir câmî oldu

ğu gibi, türbe ve tekkesi de vardır. Fakat, Yunan sürülerinin isti
lâsında, Sultan Dördüncü Murad Han’ın tamir ettirdiği, kıymetli çi
nilerle süslü türbesi harâb olduğu gibi, tekkesi de bu sıralarda yı
kılmıştır.

Eserleri : Dîvân, Müzekki’nnüfûs, Tarîkatnâme, Delâilünnü- 
büvve, Fütüvvetnâme, îbretnâme, Mazeretnâme (Hediyyetül fuka
ra), Elestnâme, Nasîhatnâme, Hayretnâme, Münâcaatnâme, Esra- 
rüttâlibîn, Tâcnâme adlarım taşırlar. Bunlar arasında basılmış olan
lar yalnız Dîvân ile Müzekki’nnüfûs olup, geriye kalan 11 eser yaz
malar hâlinde Bursa Kütüphanelerinde ve şahısların elindedir. Esâ- 
sen en önemli eserleri de adı geçen bu iki basılmış eseridir.

Divân: Yazma nüshalarından 10 tânesi İstanbul Kütüphane
lerinde tesbit edilebilmiştir. Bursa Kütüphanelerinde de bâzı yaz
malar bulunmaktadır. Egrefoğlu Rûmî Dîvânı arap harfleriyle ilkin: 
1286 (Milâdî 1868) da, daha sonra 1301 (Milâdî 1884) de olmak; 
üzere iki, yeni harflerle de 1944 de Âsaf Halet Çelebi’nin 56 sayfalık 
bir Önsözü ve incelemesiyle Ahmet Hâlit Kitâbevince, Türk Klâsik
leri serisinde olmak üzere üç defa basılmıştır. Eski harflerle basıl
mış olanların gayrı mürettep olmalarına karşı, son baskı mürettep- 
tir. içindeki şiirler, gazel, mesnevi ve İlâhîlerden ibarettir. Bu şiir
lerin çoğu aruz, bir kısmı da hece vezni ile yazılmışlardır. Fakat he
ce vezniyle yazılmış oldukları ileri sürülen şiirlerinin bir kısmı dik
katle okunursa, bunların da arûz vezniyle söylenmiş oldukları gö
rülür.

Müzekki’nnüfûs: Eşref oğlu Abdullah-i Rûmî’nin açık sâde bir 
halk dili ve öz türkçe kelimelerle kaleme aldığı bu eseri de divanı 
kadar önemli olup tasavvufî İslâmî düşünce ve duygularının geniş, 
halk tabakaları arasında yayılmasını sağlamış, yüzyıllar boyunca 
zevk ile okunmuştur. Egrefoğlu bu eserini Hicrî 852 (Milâdî 1448>



<de yazıp bitirmiştir. Velîlerin menkıbeleri, nefs ile mücahede, ta
rikata girme yolları, mürşidlik, halvet gibi çeşitli konular, baş- 
iıcalarıdır. Sırası gelince, söz arasında bâzı İlâhîler, münâ- 
•caat, naatlar ve çeşitli kıt’alar yer yer serpiştirilmiştir. Bu eserin 
eski harflerle yapılmış birçok baskısı vardır.

İznik’de E şref oğlu Rumî Camii Şerifinin Hazîresi 
(Görünen kavuklu kabir Eşrefoğlu Rûmîye aittir.)
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Hâzâ Dîvân-i E şref oğlu AbduUâh-i Rûmî KaddesaMahusırrehüssâm$

Yüreğime şerha şerha yâreler urdu bu aşk 
Garet etti gönlüm ilin yağmaya urdu bu aşk (1 )  
Şimdi hâkim gönlümün iklimine aşkdur benim 
Akla nefse tene cana hüJcmünü sürdü bu aşk 
Her sıfat kim nefsin ü aklın ü rûhun var idi 
Tarttı Beyfüllah yürüdü kamusun kırdı bu aşk 
Bu gönül hücrelerini tahliye kıldı Jcamu 
Ademiyet noktasından sildi süpürdü hu aşk 
Kendi varlığıyla külli varlığım mahveyledi 
Dost gözüyle baktı ol Dost yüzünü gördü bu aşk 
Çün fena darında benlik Mansûr’m dâr eyledi 
Dost eşiğinde Enelhalc nevbetin urdu bu aşk (2 )  
Dün gün Eşrefoğlu Rumî derdin artar pes neden 
Zahmına hod Dost elinden merhem irgürdü bu aşk

$

Her kime kim şule bıraktı bu aşk 
Âleme düpdüz anı çaktı bu aşk 
Atlası çıkardı giydirdi palas (3 )
Tahtlarından şahları yıktı bu aşk 
İki âlemde gönül bağlamadı 
H er kimin kim gönlüne aktı bu aşk 
Yazılarda Mecnun’u hayran kodu 
Leyli’ye çün bir nazar bakdı bu aşk

(1) Garet: Çapul edip kapışmak, baskın yapıp soymak.
(2) Enelhak: Hallâc-ı Mansûr’un «Ben I-Iakk’ım» demesi; Allahın, kadretiniffl 

İnsanda tecelli ettiğine igârettir.
(3) Palas: Çul, paçavra.
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Bemdem oldu, bir nefes Mansûr ile 
Boynuna urganım taktı bu aşk 
Barut ü M ârufu indirdi yere (4 )  
Zühreyi aldı göğe çıktı bu aşk 
Nicelere bağladı Zünnârmı (5 )
Zühd harmanın oda yaktı hu aşk 
Eşrefoğlu Rûmi aşka pek yapış 
Çün sana da geldi yavlakdı bu aşk (6 )

*

Zâhidâ gel aşka uy âr eyleme 
Tevhidini aşkın inkâr eyleme 
Zerk ü hubbun evlerin eyle viran 
Gönlünü ol mülke mimâr eyleme 
Mâsivâ rengin gönülden sil gider (7 )  
B ir gönülde hubbü tekrâr eyleme 

• « • • •
Derd-i yâr ile yüreğin yara kü 
Derdi artır derde tîmâr eyleme 
Sırr-ı aşkı bilmez illâ aşk girü 
Sana aşk besdir dahi yâr eyleme 
Eşrefoğlu Rûmi aşka yâr isen 
Dilde aşktan özge ezkâr eyleme

Müflisiz iki cihanda aşka verdik varımız 
Pîşemizdir dost sevmek koduk özge kârımız (8 )
Nideriz biz dü cihanı çünkü bulmuşuz ant
Andan artık can ü dilde yokdürür tekrarımız
Biz saf ânın sâfisin içtik safâdır kalbimiz
Mâsivâdan aynamızda zerre yoktur bârımız
Biz teni câm am n yolunda iysâr etmişiz
Akl ü fehm ü Um ü zühdden kalmadı deyyânmtz (9 )
Münkir olma sen bu aşka suCk ile gel bul safâ 
Kargadır münkir anın tatmaz bizim sükkânmız (1 0 )
Siz bizim bizden bize gittiğimiz kılman aceb

(1) Hârut ve Mârût: Bir kuyuda ayaklarından asılmış, tepeleri aşağıda salla* 
nan iki melek. İsteyenlere büyücülük öğretirler.

(5) Zünnar: Papazların yakıcı kıl kemerleri.
(6) Yavlak: Çok, gayet.
<7) Mâsivâ: Allahtan gayri olan şeyler, gayrlar.
(8) Pîge: İş, güç.
<9) Deyyâr: Kimse; ev sahibi,
(10) Sükkâr: Şeker.
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B ir nefeste tfci tyd eder bizim tüccârımız 
Zahida var var Td bu aşkdan duyarın yok senin 
Bilmedi bilmeyiser bî-derd bizim esrânmtz 
Kimyâ-yı aşkı bulduk misi altun ederiz 
Ortadan çtksrn zagal kim sâfdır bâzârtmvs (11)
Biz fenâ olup fenadan key fenaya yetmişiz (12)
Şöyle kim mahv olmuşuz hiç kalmadı âsânmız 
A şk ile olduksa fâni dost ile bulduk beka 
Çün beka-yı asi oldu bakidir envânmız 
Levnimiz bî-levn ü renktir niteliksiz nûrumuz 
.Ruhumuz da dâim esrük yokdürür huşyârımtz (13)
Sen bu Eşref oğlu Rûmînin sözün tanlama kim 
Dahi bundan özgedir âşıklara ihbarımız

*

Yine canım dimağına irişdi ol lezzet-i dost 
Gerekmez iki cihan çün ele girdi fırsat-ı dost 
Bana işbu müddeîler nice Ran ederse etsin (15 )
Hele şimdi hâsıl oldu bana bunda vuslat-i dost
.Ne yere kim bakar isem gözüme görünen odur
Gelsin öl diyen ki yoktur bugün bunda rü’yet-i dost (16 )
Basiret gözünü açsın hakikat nazarla baksın (17 )
Görsün öl ki nice dolmuş cihâna delâlet-i dost (18) 
Eşrefoğlu Rûmi sana inayet erişti HaJRdan 
Yedi iklimine doldu temâmet muhabbet-i dost (19 )

*

Bana sen can gereksin can gerekmez 
Seni gerek seni kevneyn gerekmez 
Senin fikrin ile doldum temâmet 
Yeter derdin dahî derman gerekmez 
Muradım sensin ey dost senden özge 
Sekiz uçmak ü hur gilman gerekmez 
Yönüm sana vü kalbim mabudum sen

(11) Zagal: Kalpazan; sahtekâr.
(12) Key: İyice, adamakıllı, büsbütün, pekçok.
<13) Esrük, Esrik: Sarhoş. Hüşyar: Ayılmış, kendise gelmiş; ayık. 
(15) Müddet: Davacı, İddiacı.

<16) Rü’yet: Görme.
(17) Basiret: Uyanıklık, ileriyi görüş; tedbirlillk.
<18) Delâlet: Aracılık, kılavuzluk.
419) Temâmet: Tamamen, büsbütün.



lyan gördüm seni güman gerekmez (2 0 )

Sana dost aşkı Eşref oğlu Rûmî 
Yeter iyman dahi iyman gerekmez

**üe
Senin aşkın bana mezheb ve dindir 
Seni her kimse Mm sevmez bî-dindir 
Seni seven n’ider hür ü kusûru 
Senin âşıklara aşkın kemindir 
Bekiz uçmak bana sensiz cehennem 
Yedi tamu seninle reyahindir 
Şeker yersem bana sensiz acı öd 
Seninle zehr-i kaatil Jcey şirindir 
iki cihan içinde her ne kim var 
Dügeliden senin aşkın güzindir (22)
Nedir dünyâ yolunda can verenler 
Ki her bir kûşede binin binindir 
Benim fikrim hayâlim endişem sen 
Anmçün gözlerim her dem nemindir 
Senin âşıkların çok dükeliâen
Bu Eşref oğlu Rûmî kemlerindir

\

*2&Üİ
Aşk beni yağma kılıftır sen beni sorma bana 
Ben beni bulamazım nite haber verem sana 
Nûş edelden ol harâbat-ı muganın câmtnt 
Aklım esrük canım esrük ne sorarsın esrüge 
Ol şarâbı kim ben içtim fâriği peymânedür 
Sakisi ol baki yüzdür cehd edüp eriş ana 
Buvücûdum katresin bahre irdürdüm mest olup 
Bu kamusu mevc-i deryadır derim önden sona 
Sûretim âşık veli içim dolu ma’şuk benim 
Âşık u ma’şûku aşk birdir heman kalma tana 
Gel bu ecel şerbetinden bir kadeh nûş eylcgil 
Bir bakıp bir göresin dağılmayasın dört yana 
Ben bu birlik dediğim yokluktur ahlarsın sözüm 
ikilik bu varlığın komaz varasın aslına 
Sen bu yokluktan kaçarsın bir işit yokluk nedir 
Bir mücellâ âyinedir dost yüzün görmekliğe

(20) Güman: Şüphe.
(22) DUgeli: Hepsi; Dügelüıden: Hepsinden. Güzin: Seçilmiş.



Eşrefoğlu Rûmî ikilik defterin yaktı oda 
Bir olup birlik bulup birikti birle birliğe

Şol ki can vermez bu yolda pes niçin canan diler
Müddeîdir ko anı kim dostu ol yalan diler
Dost yolunda âştka elbette can vermek gerek
Zira ol dost âşikmı bî-dil ü bî-can diler
Varını ver dost derdinden alıgör zerrece
Tâ ki sana da diyeler derdi var derman diler
Her kimin gönlünde kim dost derdi yok âdem değil
Düşmüş ol hayvan lyşe dün ü gün hüsran diler
Âşıkm aşkda nişanı vardürür bellü beyân
Fariği kevneyn olur ne assı ne ziyan diler
Kibr ü kin olduğu canda aşk gelip kılmaz karar
Aşk harabliklar sever ma’murlan vîrân diler mvi nt ;
Eşrefoğlu Rûmî aşka vereli hep varını
Bî-murâd, olup yürür ne vasi ü ne hicran diler KişiKste S

Her kimin kim aşkı yok hayvandürür ....
Gerçi kim sûrette ol insandürür
Sûretâ insan veli hayvan-sıfat
Ma’nide ol «Belhüm - a’dal» dandürür (28)
Aşkı olmayan kişinin canı yok 
Sâmiri gâvî gibi bî-candürür (29)
Bu mîşede her kişi şîr olmaya (30)
Kimi tilki kimisi arslandürür
Her hacer lâ’l olmaya,ey bî-basar (31)
Kimi yakut kimisi mercandürür 
Âşıkm mihr ü vefa sıdk ü safâ 
îşi dâim lûtf ile ihsandürür 
Aşksıztn her sözü da’vâ ceng cidal 
Kibr ü ücb ile sıfat şeytandürür.
Âşıkm işi İevâzu’ meskenet (32)
Gözleri yaşı müdam seylandürür

( 28) Belhüm-a’dal: Dalâletten belki hayvanlardan daha aşağıdırlar. (Kur’- 
ân-ı Kerîm).

(29) Sâmiri gâvi: Semiz öküz.
(30) Şîr: Arslan.
(31) Bî-basar: Gözsüz, kör.
(32) Meskenet: Miskinlik, tembellik.
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Aşksızı gör kim bdhil nâkes ve şûm (33) 
Nefsi itin yieerir sekbandürür (31f) 
Âştkm Tedibi selim kefi kerim (35)
Dost yolunda cam da kurbandürür 
Aşksrzrn gönlü daracık söyleme 
Zemheri şiveli bir nâdandürür 
Âşikm gönlü müdam kaynar taşar 
Taşra atar dürlerin ummandürür 
Aşksızm her bir sözü bir ok gibi 
Dokunur sanki kati yaydandürür 
Âşıkın cümbüşleri tatlı şirin 
Her dua’sı dertlere dermandürür

Âşikm varı yol içinde sebil 
Nesine hükm edesin fermandürür 
Aşksızm yeri cehennem esfeli 
Sekiz uçmak âşıka meydandüriir 
Gerçi âşık sûretâ miskin fakir 
İlla ma’nide ulu sultandürür 
H er kimin kim aşkı var câhil değil 
Zira her müşkil ana âsandürür 
E şref oğlu Rûmînin her bir sözü 
Aşk ile bir bahr-i bî-pâyandürür

*

Seni sen yavi kil külli dilersen budasın anı (36 ) 
Muhal ola anı bulmak yitirmeyince sen seni 
Be-küHi varım terk et gidesin ana sensiz git 
Bu yolun pâsbanı çok geçirmez sen ben olanı (37 ) 
Ana ermeğe can vermek gerek iki cihan olmaz 
Ezelden böyle kalmıştır bu yolun âyin erkânı 
Anı bulmak dilersen var öligör ölmeden zinhar 
Ecelsiz ölmeyince bil kimesne bulmaz ol hânı 
Harâb et yık makâmını değiş adım sanım 
Sana bir göz açıla Mm göresin Şâh-ı Sultânı 
Eğerçi senden ol âli anın senden gider yolu 
Seni bil sen seni bil tâ bilesin ol yüce cânt 
Seni sen ten ve can sanma ya akl ü nefs ya gönül

(33) Şûm: Uğursuz.
(34) Yicermek: Yedirmek. Sekban: Av köpeği bakıcısı.
(35) Kef: Avuç.
(36) Yavi: Gaip.
<37) Pasban: Bekçi.
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Y a âdemdir deme değme beşer surette hayvanı 
Y ar Eşref oğlu Rûmi sen seni ko dosta git dosta 
B u varlıktan fena olgü dilersen bulasın anı

** *
Gönül dostun cemâl âyinesidir 
Gönül kim pas ola dostun nesidir 
Hayâtıdır kulûbun zikr-i mahbûb (38)
Hayâl-i Dost gönüller munisidir.
Hayâl-i gayrdan gönlün safâ kil 
Ki safi gönüle Dost konasıdtr 
Gönüldedir gönülde pertev-i Dost 
Bu gönüller anın genc-hânesidir (39)
Gönülde buldu Dosfu âşinâlar 
O taşra isteyen bigânesidir

Gönül esrân dersem aMa sığmaz 
Has-ül-has tevhidin hizânesidir ( 40)
Bu kemter Eşref oğlu Rûmi gönlü 
,Sınık mecruh ü hem vîrânesidir ( 41)

*

Bu nice derttir ki düştü cana derman istemez 
A rttırır günden güne derdine noksan istemez 
Aşika derdi anın besdir gerekmez dü cihan 
Bülbülün maksûdu güldür bağ u bostan istemez 
Neylesin netsin sarây-i pâdişâhı isteyen 
Hûriye kılmaz nazar cennât-ı rıdvan istemez 
Kangı başda ki anın sevdası yoktur ko anı 
Zağdır ol murdâra gitsin şekkeristan istemez (44) 
Kangı canda kim anın aşkı odu yanmaz müdâm 
Tâ ebed cansızdır ol bî-can ki cânân istemez 
Şol gönül Mm aşkı nûriyle münevver olmadı 
Kaldı nefsi zulmetinde âb-ı hayvan istemez (45) 
Derdin artır sen ey Eşref oğlu Rûmî ân  ko 
Derd ile rüsvây olan âlemde pinhân istemez

(38) Kulûö: Kalbler.
(39) Geac: Hazîne.
(40) Has-üi-has: Hasların hası; Hizâne: Hazîne.
(41) Sınık: Kirili. Mecrûh: Yaralı.
(44) Zâğ: Karga.
(45) Âb-ı hayvan: Abıhayat.
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Zehi âşık ki maşuku Hak oldu (46)
Zehi kulak ki hak söze sak oldu 
Zehi göz kim gözetir dâim anı 
Zehi dil zikr-i Hak anda çok oldu 
Zehi gönül ki Hak aşkıyla doldu 
Cihanın zehri ana tiryak oldu (Ifl)
Zehi nefs Hak’dan özgesin unuttu 
Ana irdi irdi mülhak oldu (48)
Ne can kim geldi tenhâ bu cihâna 
Nazar kılmadı ferd-i mutlak oldu 
Zehi ten kim dün ü gün kıldı tâat 
Varıcak Hazretle yüzü ak oldu 
Bu varlıktan geçen irişti vara 
Yok olmadan ol âşık kim yok oldu 
Beka bulmak dilersen var fena öl (49)
Bekaya yol fenaya varmak oldu 
Toz oldu kalktı yerden götürüldü 
Ayaklara şular kim toprak oldu (50)
Cihanda ölmeden şunlar kim öldi 
ölümsüz dirliğe öl elyak oldu (51)
Bu şöhretten geç Eşrefoğlu Rûmî 
Ki âşıklara şöhret tuzak oldu 
Elin çek fariğ ol cümle cihandan 
Bana çün bu cihan bir uğrak oldu

*

Habîr olmak dilersen bu haberden (52)
Ur aşk okm öte geçsin ciğerden 
Ciğer kanın gözünden yaş yerine 
Akıt kim duya canın bu eserden 
Cemî’i varını hiçden hiçe ver 
Ferâğ kıl yürü n e f ü zarardan 
Yüzünü toprağa vur kibri terk et 
İniltini geçir şâm ü seherden 
Uf üt şöhret bu ten yandır oda hem (53)

(46) Zehi: Ne de, amma da.
(47) Tiryak: Penzehir.

(48) Irciî: Allahın kullarına: «Bana dönünüz» demesi.
(49) Fenâ: Fânilik.
(50) Şular: Şunlar.
(51) Elyak: Liyakatli, lâyık.
(52) Habîr: Haberli, haberdar.
(53) Üfüt: Üfle.
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=Gel öğren âşık isen bu hünerden 
Şeker yemek dilersen tûti ölgıl 
Ki karganın nasibi yok şekerden 

-Anı inkâr ider münkir münâfık (5Jf) 
Ki kalbi hâlidir bu derd-i serden (55) 
Ko ol münkiri inkârında, dursun 
Ki anın gönlü katıdır hacerden 
Gel E şref oğlu Rûmîyle bile git 
Ki emin olasın türlü katardan (56) 
Kuşangü aşk ile dost eşiğinde 
Beline hıdmet için bu kemerden

Arife sorgil eğer sorar isen bu haberi 
.Bana arif verir ol senden içeru haberi 
Haberi ister isen kim vereler cân ile sor 
Ki nite zahir olup gele belire eseri 
Eseri cân ile gönle erişip eyledi mest 
Ol eserden yitirir Hallac-t Mansur bu seri 
Seyr ile bitmeye işin bu yola bakma güzâf 
Murg-i ruhun dökiser bunda nice bal ü peri (72 ) 
Per-i akl ile urûc eyleyip irmeye beşer (73)
Kim anın nûruna doymaz ne melek ne beşeri 
Beşerî sıfatı yık aşk oduna zerre koma 
Geri kendi gözün ile yüzüne kıl nazarı 
Nazarı olalı ol bî-nazarın Rûmî sana 
Gözedir oldu gözün dâima şâm ü seheri 
Beheri gözler isen Eşrefoğlu ile bile 
Ten ü candan geçüben dosta idesin seferi

*

Ol dostu ben sevdiğim bu canımdan ileri 
Ol dostu ben gördüğüm bu gözümden ileri 
Ezel ebed olmadan sohbet anınla idi 
İşitirdim sözünü bu gûşumdan ileri 
Ben kül idim ol sultan olmamıştı ins ü can 
Okur idim medhini bu dilimden ileri 
İlk öl mu sevdi beni ya ben mi sevdim anı

(54) Münkir: inkarcı.
<55) Derd-i ser: Baş derdi; baş gailesi.
(56) Hatar: Tehlike.
(72) Mürg: Kuş.
(73) Per: Kanat. Urûc: Yükselme, uçma.
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Ol beni sevdi beni bu sevgümden ileri
Sevdi beni yarattı aşkı oduna attı
Aldı gönlümü gitti bu gönlümden ileri
Ben erden âşikidüm aşka ulaşikidüm
Sevişirdik anınla ilerimden ileri
Levh ü kalem yoğ idi ben anda pinhan idim
Key anla kande idim benliğimden ileri
Andan kaynadım taştım geldim gurbete düştüm
Nice gözyaşı saçtım bu yaşımdan ileri
Hâlim dilim bilinmez derde derman bulunmaz
Hiç kinime ik  etmedi bu âkımdan İleri
Her bir âşık bu aşktan bir dürlü nişan dedi
Biri nişan demedi nişanımdan ii-ı-ri
E şref oğlu Rûmîyim söylerim dost haberin
Bir haber dahi yoktur haberimden ileri

*■**
Ezelden aşk oduna yana geldim 
İçip aşkın şarâbın kana geldim 
Güdâ düşmüş yarından bir galibim  
Visalin isteyü hicrâna geldim 
Şu bülbülüm gülümden ayrı düştüm 
Firakıyla bu hâristâna geldim 
Karârım yok cihandan tiz giderim 
Bu sûret mülküne mihmâna geldim 
Benim Yûsuf bugün Ken’ân ilinde 
Beden Mısır’ındaki zindana geldim 
Bana dûzehdir ansız kamu cennet (74 )
Anın gayrine çün bigâne geldim 
Bu nefsin leşkerin kırmağa dâim 
Bahâdır olüban meydâna geldim 
Gaza etmekliğe bu nefs-i şûma (7 5 )
O dost yoluna can kurbâna geldim 
Şikârım sıra bu sahrâya çıktım 
Adum iletmeğe sultana geldim 
Hak’ı bilmeğe geldim bunda bellü 
Ne cennet hür ü ne rıdvâna geldim 
Hak’ka bildim ki âdem doğru yoldur 
Antnçün azm edip inşâna geldim 
Bu gün bil dostu Eşrefoğlu Rûmî 
Yarın deme ki vah pişmâna geldim

(74) Dûzeh: Cehennem.
(75) Şûm: Uğursuz.
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Karârı kalmadı câmn vâdem pes azm-i yâr edem 
YıJcam bünyâdım nefsin dağıtam târ ü mâr edem 
Diişem derdine öl yârın uram terkini ağyarın 
Visaline bu hicrânm ola bin can nisâr edem 
Tasarrufdan elim çekem varam bir kûşede çökem 
Dün ü gün gözyaşı dökem işim âh ile zâr edem 
Bana aşk oldu çün hâldi gönülde urdu bünyâdı 
Koyam bu ehl ü evlâdı beni aşka uyar edem 
Niçe gurbet niçe firkat niçe bu halk ile ülfet 
Bultmadım beni halvet ki bu derde timâr edem 
Uram aşk odunu cana nite M yana pervane 
Olam şöyle ki dîvâne melâmet ihtiyâr edem

Teberrâ eyleyim candan bırakam ben beni benden (77) 
Ne kim var âriyet andan benim nem var ki var edem 
Var Eşrefoğlu Rûmî var öligör ölmeden zinhar 
Bu elerde bu olur tîmar ki dâim derd-i yâr edem

Anın elerdi ile dâim yine bu yüreğim yana 
Kodu canımda aşk odm ezelden tâ ebed yana 
Beşarettir bana yanmak yolunda baş ü can vermek 
Bu bâzirgânlık özgedir erişmez sûdu hüsrâna (77a) 
Bu aşk odu beni yaksın tütünüm göklere çıksın 
Eğer yüz bin canım varsa fedâ olsun o cânâna 
Bu aşkın âdeti yakmak olur âşıkları dâim 
Şu kim aşk oduna yanmaz yazıldı adı hayvana 
Anın aşkı bana yardır dilimde adı tekrardır 
Gönül kevneyne vermezler nazar kil ehl-i irfâna 
Anın aşkı kime düştü dağıldı tedbiri şaştı 
Mekânı lâmekân oldu kilur kendiyi vîrâne 
Sefer kilır vücûdunda bu aşkın taciri dâim 
E rer pazarına aşkın verir bin cam bir cana

Gerekse zâhid ü âbid öl Eşrefoğlu Rûmî sen 
Çü vâsıl olmadın Hakk’a yazılmaz adın inşâna 
Ey âşıklarla sâdıklar ey esrükler ey ayıklar 
Koyurmaz cân ü başından girenler işbu meydâna

(77) Teberrâ: Uzaklaşma, yüz çevirme. 
(77a) Sûd: Fayda
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Yine bu dertli gönül kaynadı iaşa-ğeldi 
Aşk denizinin mevci başımdan asa-gelâi 
Sabrım kararım gitti aşk sırrımı fâş etti 
Ben dahi diyeni şunu kim garib başa-gelâi 
Ol benim gönlüm alan canıma canan olan 
Ol beni deli kılan önüme düşe-geldi 
Ansızın olımazım buldum aynlımazım 
Ansız bu aklım bilmem tedbirim şaşa-geldi 
Siz şöyle sanmanız kim ben şimdi âşık oldum 
Canım ezel gününde aşka ulaşa-geldi 
Kalû-belâ denmeden Elest’den ileriden (81)
Türlü mihnete âşık anda dolaşa-geldi
Şol ben âşıkım diyen ol yalan da’vi kılan (82)
Nefse dileğin veren bana temaşa geldi 
Âşık hû nefse yağı nefsin kor erin sağı (83)
Nefs ile âşık cam bunda savaşa geldi
Der d ü belâ çözgüsün gözlerken dünün günün
Dost yüzüne can gözü ansızın tuşa geldi
Gerçi kim nihan geldi can gözü lyan gördü
Münkir münafık sandı ta’birli düşe geldi
Eşref oğlu Bûrnînin varlığı külli senin
Her ne kim senden geldi canına hoşa geldi

Bir ben seni seven değil cümle âlemdir sevici 
Yüz bin ola her köşede yoluna, canlar verici 
Ben kim olam seni sevem ya yoluna canım verem  
Sevenleri göriceğez ben de bir boynun eğici 
Varın sorun mürşidlere var mıdır bu derde çâre 
Hiç ola mı dosta ere düşman ile dost olucu 
Düşman dedi ki nefsindir şol tama’ ile hırsındır 
Keser tama’ damarını dosta âşıkım deyici 
Âşık nefsine uymadı canını verdi duymadı 
Kim ki canına kıymadı oldur ol yalan da’vici 
Âşık kendiden el yudu dünyâyı ahreti kodu 
Hiç anmaz bilişi yâdı kendisin yoğa sayıcı (8fy)

(81) Kalûbelâve Elest: Allah ruhları yarattığında onlara: «Elestü birabbi- 
küm» yâni: «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» diye sordu. Ruhlar ce
vap olarak: «Kalûbelâ», «Evet dediler».

(82) Da’vî kılmak: Iddiâ etmek.
(83) Yağı: Düşman.
(84) Biliş: Dost, yakın, tanıdık.
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Durmaz akar gözü yaşı hiç onulmaz bağrı başı 
Â h ile zâr olur işi kimse yok hâlin sörucu 
Eşrefoğlu Rûmî gibi şöyle mücrim eksikli kul 
Arasalar bulunmaya nefsi hevâsm koyucu 
Ya’ni ol da âşikım der doyunca yer yatar uyur 
Nefsine dileği verir zi utanmaz lâf urucu (85)

*

Bu dervişlik yoluna sıdlc ile gelen gelsin 
Hâk’dan özge ne ki var gönlünden silen gelsin 
Dervişlik dedikleri bî-nihâyet denizdir 
Bu pây ansız denizin mevcini duyan gelsin (86) 
Dervişlik dedikleri bir tükenmez Jeân olur (87)
Hâs ü âmm kul u sultan bu kândan alan gelsin (88) 
Derviş dolu nur dağar her lâhza göğe ağar 
Ben diyem doğru haber canına kıyan gelsin 
Dervişin gözü açık dünü günü uyanık 
Bu söze Tanrım tanık bakmadan gören gelsin 
Dervişin kulağı sak Hak’dan alır ol sebak (89) 
Deprenmeden dil dudak sözü işiten gelsin 
Dervişin kolu uzun çıkarır münkir gözün 
■Şarkdan garba düpdüzün sunmadık iren gelsin 
Dervişler Hakkın dostu canlan ezel mesti 
A şk şem’ini yaktılar pervane olan gelsin 
Bu Eşrefoğlu Rûmî dervişliğe geleli 
Nefsindedir çektiği nefsin öldüren gelsin

4S*
Ey dervişim diyen kişi gayre gönül verme sakın 
Canını aşk odu sanıp nefs oduna urma sakın 
Aşkın odu âşıkların canın yakar ol Dost için 
At canını aşk oduna iki sanıp durma sakın 
Aşk denizi derin olur yüzbin yüzgeçler boğulur 
Kenan yok bu denizin çıkam deyu sorma sakın 
Bu denizin yüzgeçleri cansız olur bahrîleri 
Can terkini urmaymca bu denize girme sakın 
Bâhrisisin bu denizin Eşrefoğlu Rûmî sen de 
Az az çıkar aşk gevherin kendözünü yorma sakın

(85) Zi: Çok; ne de, amma da.
(86) Mevc: Dalga.
(87) Kân: Maden ocağı.
(88) Hâs ü âmm: Husus ve umum, yüksek tabaka ve agağı tabaka.
(89) Sak: Emin, mahfuz, saklı. Sebak: Ders, ilerleme.



Yine aşk elçisi geldi erişti
Yine aşk kadehin can dolu içti
Yine cûş eyledi canımda aşkın
Yine mevc urdu dürler taşra saçtı (90 )

Yine cismim tılısmın bozdu aşkın 
Yine canım kuşu pervâza uçtu 
Yine canım hüması şâhin-var 
Şikârın lâmekâna sürdü geçti 
Mekânsız lâmekânda seyrederken 
Nişansız bî-nişan saydma düştü (91) 
Yine bu Eşrefoğlu Rûmî yine 
Buluştu dosta canın sagu saçtı

**

Erilmez yâre bû-yâr olmayınca 
Cihânın halkı ağyar olmayınca 
Hakikat âlemine yol varılmaz 
Bu mülkden külli bîzâr olmayınca 
O vahdet bahrine kimse ulaşmaz 
Akıp gözyaşı bî-kâr olmayınca 
Müyesser olmaz ol yârin visali 
Yolunda varı iysâr olmayınca (92)
Bu dünyâ cifesin nefs iti komaz 
Gönülde azm-i dîdâr olmayınca 
Gönül cem’ölüben dosta yönelmez 
Bu dünyâ kârı tarmar olmayınca 
Gönül dosta uzanmaz dertli olmaz 
Bir ehl-i derde uyar olmayınca 
Gönüle dolmaz o yârin hayâli 
Hayâl-i gayri yuyar olmayınca 
Gönül âyinesi pasdan silinmez 
Dilinde dost tekrar olmayınca 
Gönül bu aşka hergiz mahrem olmaz 
Tamam derde giriftar olmayınca (93) 
Cihanda kimse aşkdan haz alamaz 
Kişi bu aşk içinde gerçek olmaz 
Vefâ koyup cefakâr olmayınca

(90) Dür: İnci.
(91) Sayd: Av.
(92) îysâr: Bağışlamak.
(93) Giriftâr: Derde uğramış.
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Cefâsız kimse ermedi vefâya 
Gül olmaz bellidir hâr olmayınca 
Visali şerbetine kimse kanmaz 
Yürek derd ile yanar olmayınca 
Kime kim zerre derdi yaver oldu 
Komaz aşkdan haberdâr olmayınca 
Ko gitsin dertsizi hayvandır ol Mm 
Yedilmez ana yular olmayınca (94)
Var evvel derdli ol andan em iste (95 ) 
Timar yok sana bî-mâr olmayınca (96) 
Sözünü ehl-i derdin etme inkâr 
Yolu bulmazsın ikrâr olmayınca 
Var Eşrefoğlu Rûmî gibi sen de 
Dolanma vasl-ı dildâr olmayınca

Aşk ile âvâre olan dünyada kârı nider
Gönlünü ol yâre veren bir dahi yâri nider
Talih olan cân ü gönülden anın dîdârına
Kal ü kıyl ü Um ü mansib cübbe destârı nider (91 )
Dost visali şerbetinin cür’asma kasd eden
Fâni lezzetten geçer ol şehd ü sükkârı nider
Dost yolunda terk-i tecrîd olan öl âzâdedir
Samlar sanıp yürümez hayrı ya şerri nider
Dost hevâsma düşen külli îıevâlardan geçer
Başını gavgaya vermez yoğu ya varı nider
Âşıkm yoldaşı derd ü âh ile gözyaştdır
Yar için derd ele girdi dahi tîmârı nider
Âşinâyı dost olanlar ‘rhâsivâyı terk eder
Zikri fikri dosttur ancak özge güftârı nider
Her belâ dosttan ki gelir hiç demez çûn ü çerâ (91a)
Kâhr ü lütfü bir bilir öl nûru yâ nârı nider

Hâliki bulan kişi halkdan biküüî kesilir 
Ma’melesi dost iledir satu pazarı nider

(94) Yedilmek: îdâre edilmek; güdülmek.
(95) Em: İlâç, derman.
(96) Timar: Tedavi.
(97) Kalükîl: Asılsız ve ma’nâsız olan lâkırdı. 

(97a) Çûn ü çerâ: Niçin ve nasıl.

—  27



E şrefoğ lu  Rûmî dost bahçesinin bülbülüdür 
D osta karsı dâim öter gül ü gülzârı nider

E y â  g a fil bu gafletten uyana 
.Bu gaflet uykusuna sen de kana (98) 
öm ür gün gün geçersin hoş feragat 
Verirsin assıyı her dem ziyâne 
.Nice bir nice bu nefsin muradı 
.Bu aşkın rengine gel bir boyana (99)
.(fular kim  a şk  ile hem-reng oluptur (100) 
Olan aldayamaz nakş-ı hâne (101)
Senin gönlün bu âlem nakşın almış 
ıKüımazsm talep ol bî-nişâne 
ön ü  kafilenin menzile erdi 
Yabanda kaldın üş sen sanu sâna (102) 
tGeceler gaflet ile yatma zinhar 
Duru-gel erişi-gör kârbâne (103) 
iîşini bitirirken kendine gel 
.Sana koymaz ahi-şâhım zamane (1 0 ))  
.Havasına bu nefsin uyma zinhar 
.Habib rahmeyleınez nefse uyana 
.Bezersin teni nefsi bî-habersin  
.Hacâlet getirirsin akla câna  
Usan olma azığın andak alma 
S efer kılm ak gereksin ol cihâna 

'Gidersin ol uzak yollarda bir gün 
.Azık bile g erek  anda gidene 
.Anın menzilleri yolak uzaktır 
Azıksız yayalar doymaz benâne (105)
.Resul dedi vatan sevmek imandır 
.Niçin senin hevesin yok vatana 
V ancak ol  ■ beka mülkün yıkarsın  

.Dürüşürsün dün ii gün bu virâna

(98) Kane: Kan a, kansana!; kansan olmaz mı?
(99) Boyâne: Boyansana. 

ı(100) Şular: Şunlar.
<101) Olan: Onları
»(102) Sanu sâne: Sam sanarak, kanaat getirerek, böyle sanarak. 
»<103) Kârban: Kervan.
»(104) Ahi: Kardeş.
<105) Benân: Parmak.
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öm ür sermâyesini yele verdin 
Aceb esrük müsün yahut divâne 
Bu dünya fâni lezzetleri fâni 
Bu zişti nice bir sevm ek usâna (106) 
Bu sahrada gelenler bunda yitti 
Ne pir eğlendi bunda ne civâne 
Gelen geçer konan göçer dolunmaz 
Bu gelm ekten murad ne sor gelene 
Geleni gör duranı gör k i kimdir 
Sora vardığı kimdir §ol gedâya (107) 
Cihan zeyrekleri kim  geldi gitti (108) 
Bu sırdan vermediler bir nişane 
Veli şunlar ki diriyken ölüptür 
Olar erişti bu raz-ı nihâne 
Bu deryadan bular çıkardı dürri (109) 
Olar girdi bu bahr-i bî-payane (110) 
Gel imdi sen de ölmezden ön ölgil 
Eriş tahkike düşme gel gümâna 
Güman ile iman bir yerde durmaz 
Gümam ko imana gel imana 
H akikat iş bilinmez olmayınca 
Bulunmaz yol seni bunda salana 
Nice elfâz-t ma’ni bahs edersin (111) 
Serabı su sanıp düştün yabâne 
Eğer yüz yıl serâba sen seğirtsen. 
Kalasın şöyle teşne yana yana 
Amel kil ilm ile ko kıyl ü koli 
Geç aldanma hu kuru ad ü sana 
Enâniyyet sebilin sil gözünden (112) 
H akikat göz ile bak bu cihâna

Sana sen ben demekden utanırsın 
Olasın sen dahi gele lisâna 
özünden öl saat fâni olasın

(106) Zişt: Çirkin.
(107) Sora: Bir sor bakalım; sorsana.
(108) Zeyrek: Akıllı.
(109) Bular: Bunlar.
(110) Olar: Onlar, o kimseler.
(111) Elfaz: Lâfızlar, sözler.
<112) Enâniyyet: Benlik.
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U ruc eyleyesin hejt âsümâne (113) 
Fenâdan bir bekaya eresin kim 
Niteliği anın gelmez beyâna 
.Eğer hâsıl olur i§bu makâmat 
Varıp seyrin erişe lâmekâna 
Çağırıp E şref oğlu Rûmî eydür ( l lh )  
Salâdur gelsin ol cana kıyana 
•<Gözünden götürem benlik hicabın 
iGöre kim âşinâ kimdir bigâne 
Bize can vereni gerek budur söz 
Sözümüz yok bizim cana kıyana 

Sular kim öldü bu yolda ecelsiz 
Olar erişti ömr-i câvidâna

.Râzıyam derdine yârin men şikâyet etmezem 
Kendü hâlim söylerem gayri hikâyet etmezem 
Der d ü mihnet yöldaşımdır bu yola azm edeli 
.Dost belâsından başım bir dem selâmet etmezem 
.Her ne kim dosttan gelir sabır vü şâkir durmuşam 
Âşıkam derdi yeter özge ferâset etmezem 
N iceler yârin visaline ilişmeğe iver (118)
Çün ir âdet dost elinde ben acâlet etmezem 
.Aşk ile bilişli illet ile kılmadım amel 
Cennet ü hûr u kusur için ibâdet etmezem 
Her ne kim işledim ise bî-garaz işlemişem 
JBendeyem tacir değilem ben ticâret etmezem 
Geçüben ast ziyandan lâübâli giderem (119)
.Dosta gider çün gönül gayre delâlet etmezem 
Dost önünde nefs ile' dünü günü cenk ederem  

N efsim  ile dost olup dosta adâvet etmezem 
Dost bana nefsini kalır eyle beru gel dedi çün 
Nefsimi kalır eylerem her giz inayet etmezem 
Dost yüzün göstermeden bildim ki benlikmiş bana 

i .Benlik evin yıktım u yaktım imaret etmezem
Korku kaygu â,r ü nâmûs olmaya âşıklara 
Dost için baş oynaram velim ü hayâlet etmezem 
Ederem  âşıklara aşktan haber şimdengerü

(113) Urûc: Uçup yükselmek. Heft âsüman: Yedi kat gök. 
«(114) Eydür: Der, der ki, söyler.
(118) îver: Acele eder.

«(119) Ası: Kâr,
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Aşikâre gün gibi gizli işâret etmesem 
Böyle Eşrefoğlu Rûmî derdini âşıklara 
Deme kim ben gizlerem aşkı melâmet etmesem

*«4ı
Yine dostun kokusu geldi câne 
Yine can mest olup oldu revüne 
Erip aşk leşkerin târâc ediiben (120)
Yıkıp gönlüm evin kıldı virane 
Beni benden giderdi kendi geldi 
Kamu mülkümü aşk tuttu şehâne 
Yerip aklı vü cânı aşkı aldım 
Gözün asst erer mi bu siyâne 
Din ü dünya kamusun dost yoluna 
Yirem  aldanmayım küfre imâne 
Deseler aşkı ko al ne dilersen 
Diyem aşksıs cihan değmez samâne 
Bu aşk ağır bakalı gevher olur 
Ele girmedi aşk iki cihâne 
Bu aşkın kıymeti yokduk olur bil 
Behâ yetirmediler yok olana 
<Çü aşkın misli yok sen dahi yok ol 
K i sana aşk ola genc-i nihâne 
Gözüm açtı vü aşk gösterdi yolum 
Bana aşk oldu mürşîd-i yegâne 
Nikahın götürüp gördüm cemâlin 
Yücûd imiş nikah olan hemâne 
Çü aşk oduna varlık yandı külli 
Dahi kalmadı ayrık jhiç bahane 
Deme bu remsi Eşrefoğlu Rûmî 
Bu sırra mahrem olmasın bigâne 
Bulunmaz bu cihanda doğru bir yâr 
A ceb olmuşdürür şimdi semâne

*•fî $
Balkı kodu Bak’ka tuttu yüzünü dervişler 
Halka bakmaz Hak’âan ayırmaz gözünü dervişler 
Çünkü yokluk şerbetinden bir kadeh nûş ettiler 
H içe sattüar bu izz ü nâzım dervişler 
Dünyanın bir çöp kadarca katlarında kadri yok 
Gözlemezler çoğunu ya asını dervişler

4120) Târâc: Yağma.
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Bildiler bu dünya hiçtir hiçe aldanmadılar 
Dünü gün artırdılar âh sözünü dervişler 
Sıdk u ihlâs ile ol Dosfun yoluna koştular 
Düzdüler Dost Dost diyü âvâzını dervişler 
Kendilerin Dost yolunda şöyle kim hâk ettiler- 
Kimseye göstermediler tozunu dervişler 
Aşk şarabın içtiler iki cihandan geçtiler 
Dinlemediler bu halkın sözünü dervişler 
Öldüler ölmezden evvel baki dirlik buldular 
Lâmekânda kıldılar pervâzını dervişler (126) 
Koşalar bu Eşrefoğlu Etûmî dilini tuta 
İhtiyarsız söylediler râzını dervişler

$* *
Ey havasına tapan tövbeye gel tövbeye 
Hakr'ka tap Hak’dan utan tövbeye gel tövbeye;
Niçe nefse uyasın nice dünya koğasın 
Vakt ola usanasın tövbeye gel tövbeye 
Nice beslersin teni yılan çıyan yer anı 
Ko teni besle canı tövbeye gel tövbeye 
Ben teni sandın seni bilmedin senden teni 
Odlara, yaktın canı tövbeye gel tövbeye 
Ben dünya-perest oldun nefsin ile dost oldunı 
Banma dirisin öldün tövbeye gel tövbeye 
Gör bu müekkilleri yazarlar hayr ü şerri 
Günahdan olgıl beri tövbeye gel tövbeye 
Ey miskin Âdemoğlu usan tutma âmemli 
Esmeden ölüm yeli tövbeye gel tövbeye 
ölüm gelicek nâçâr dilin tanını şaşar 
Erken işini başar tövbeye gel tövbeye 
Geçer bu dünyâ kalmaz ömür payidar olmaz 
Bon pişman ası kılmaz tövbeye gel tövbeye (127 )< 
Tövbe suyuyla arın deme gel bugün yarın 
Göresin Hak didârın tövbeye gel tövbeye 
Eşrefoğlu Rûmî sen tövbe kıl erken uyan 
Olma yolunda yalan tövbeye gel tövbeye

*

Kârban gitti ne yutursun eyâ gafil uyan
Yol uzak menzil öküş çoktur harâmîler uyan (128))

(126) Lâmekân: Mekânsız, mekândan münezzeh.
(127) Ası: Fayda, kâr.
(128) Ögeg: Fazla, a§m, çok.
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Hübb-i dünyâyı re fik  edinme eyle key  Jıazer 
Kira ağudur öldürür kalbi ericek bî-güman 
Hübb-i H ak yoldaş edin kim  diri tuta kalbini 
Hübb-i H ak âb-ı hayattır kalb-i mevte vere can 
Nefsine uyma ki nefsin dirliği hayvanidir 
Diri gönüldür bulan hür ü kusûr ile cenan 
Yol yerağm  kılmadan geldi erişti üş ecel (129) 
Ansızın tutar boğazını mürûr vermez aman 
Ömrünü olmaz yere hare eyledin de bilmedin 
Bunda sen assı dediğin anda ediser ziyan 
Geceler uyku ile gaflette geçti duymadın 
Kendüzin nefsin muradıdır işin yatlu güman 
H ak seni bu dünyaya saldı zirâat edesin 
Sen ne ektin ne biçersin hâsılın yok bir saman 
Vâh eğer bundan bu hâl ile eğer gider isen 
Varıcak anda edisersin nice zâr ü figan  
Verme Eşrefoğlu Rûmî gönlünü dünyâya sen 
Nice malı çoğu gördün geydü gitti bir kefen

*

Vatan arzuladım bundan giderim  
Koyup bu varlığı andan giderim  
Yuvamı özledim şûrîde oldum (ISO)
Uşadıp bu ka fes  tenden giderim ( İS İ )
Dilerim sabr edem bir dem firaka  
Alır şevk sabrım ı benden giderim  
Sefer kılm ak için ol dost iline 
Yıkıp işbu beden Mısr’m  giderim  
Bozarım bendini işbu tilısmm  
Bu cism ayrılmadan çandan giderim  
Ezel vaslı şarâbın içmiş idim  
Ayılmadan humarından giderim  
O meclis zevki zail olmadı hiç 
Safâ bulmadım ağyardan giderim  
E lest savtm  henüz dinler kulağım  
Temâmet doldun ol ondan giderim  
Hayâli şöyle doldu gönlüme kim  
Temâmet doldun ol ündan giderim  
Yürek kaynar bu can oynar bedende

(129) Yer ağ: Hazırlık, tedârik.
(130) Şûrîde: Perişan.
(131) Ugatmak: Boşaltmak.
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Gönül cûşu geçer hadden giderim 
Visali önüme düştü habîbin 
Nice ayrı olam dosttan giderim 
Deme bu sözü Eşerefoğlu Rûmî 
Şulara kim demez bundan giderim

*
«fc îjî

Koyup ağyarı sen gel yârı gözle 
Gönül verme fena,ya varı gözle 
Cihanda lokma için gussa çekme 
Yedirme nefsine murdarı gözle 
Kanâat zendriyle nefsin itin 
Ki bağla yırtmasın deyyârı gözle 
Gurâb-ı nefse uyup cife koma (132) 
Bulup can bülbülün gülzârı gözle 
Bu taşra halk ile pazarı terk et 
Gönül şehrine gir esrârı gözle 
Sakın Bağdadım uğralamasın (133) 
Hevâ ile bu nefs ay yârı gözle 
Ezelden Hak ile vâ’de edüpsün 
Hak’a tap gayrı ko ikrarı gözle 
Derip devşirme koyup gideceksin 
Ne aldı gitti gidenleri gözle 
Bu derbendi geç Eşrefoğlu Rûmî 
Eriş kafileye saları gözle (134) 
Duru-gel kârban göçtü uyuma 
Yabanda kaldı o sanları gözle

$ ̂
Safâ ister isen terk et safâyı 
Vefâ ister isen ko bî-vefâyı 
Muhabbet şerbetin bir zerre içir 
Ki hasta gönlüne bula şifâyı 
Bugün bu nefs muradın terk edersin 
Yarın görmiyesin hergiz cefâyı (135) 
Kuru ekmeğe doyurmadı nefsin 
İşittin Hak hdbîbi Mustafâyı 
Becerme nefsini türlü tama’la

<132) Gurab: Karga. Cife: Pislik.
<133) Uğralamak: Çalmak.
(134) Sâlâr: Bag, reis.
(135) Hergiz: Aslâ; hiçbir zaman.



Muhammed yendi yavan gücâyı (136)
Tenini bezeme türlü don ile
Mestli giydi müdâm eski abayı (137)
Ben ümmetsin uyuma gaflet üe 
Ol ihya eder idi her geceyi 
Sözüm sanadır Eşrefoğlu Rûmî 
Sakın dünyâya uydurma hevâyı 
JEdegör nefsine zecrî kayırma 
ölümden önden ölüp bul bekayı

*

Gözün aç imdi uyan tövbeye gel tövbeye 
Gaflet uykusuna kan tövbeye gel tövbeye ■ 
Nice bir nefs arzusu nice dünya kaygusu 
Ya niçe niçe isyan tövbeye gel tövbeye 
E y  dünyayı cem’eden sonra koyuban giden 
Ölmeden son peşiman tövbeye gel tövbeye 
Yerme dünyaya gönül nefsi ko Hak’a kül ol 
Tap ziyam assı san tövbeye gel tövbeye 
Ne yutursun dururu korku çoktur Hem 
Nâgâh göçer kârüban tövbeye gel tövbeye 
Gelenler kamu gitti sevdiğini terk etti 
Girdiler kabre uryân tövbeye gel tövbeye 
Eşrefoğlu Rûmî sen nefsine ver tövbeyi 
Nefsin eyle müslüman tövbeye gel tövbeye 
Dervişliğin yoluna aşk ile geldin ise 
Geç bitmez endîşeden tövbeye gel tövbeye

Canlar canın ister İsen bu cism ü candan fâriğ ol 
Gerçek Hak’a âşık isen iki cihandan fâriğ ol 
Bu meydana girdin ise nefs boynunu urdun ise 
Kibr ü kini sürdün ise dost ü düşmandan fâriğ öl 
Aşk şerbetin içtin ise can gözünü açtm ise 
Dost ile buluştun ise assı ziyandan fâriğ ol 
Gafletten ayıldın ise kendüzûne geldin ise 
Fesad işten döndün ise tertip düzenden fâriğ ol 
ölmezden ön öldün ise ger sen seni buldun ise 
Yola boynun verdin ise bu ad u sandan fâriğ ol 
Mürşid elin tuttun ise dünyâyı terk ettin ise

, (136) Güca: Bulgur. 
<137) Miidâm: Devamlı.
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Hak sözün işittin ise veren elinden fariğ ol 
Eşrefoğlu Rûmî sen de eğer gerçeklerden isen 
Fariğ ol bu cümlesinden kevn ü mekândan fariğ ol

*

Aşk sayrust olanlara gelsinler Umar eyleyim (138) 
îçirem aşk şerbetini dosttan haberdar eyleyim 
Ağam bâtını gözünü göre kendi kendüzünü 
Dosta döndüreni yüzünü âlemden bizar eyleyim 
Söyündürem nefsi odtn bozam tılısmınm bendin 
Götürem benliği şeddin öl dosta yollar eyleyim 
Ol taş olmuş gönüllere uram aşkın külüngünü 
Âb-ı hayâtı akıtam gönlünde bî-kâr eyleyim 
Hak bu gönüller kıflınm miftahım verdi bana (139) 
Açam gönlü kilidini gencini izhâr eyleyim (1^0)
Ben dalmışım aşk bahrine sataşmışım gevherine 
Ol gevherden âşıklara gelsinler iysâr eyleyim (İk i)  
Ben dostu görüp gelmişim devranım sürüp gelmişim, 
Dost dostlara gelsin dedi geldim ki haber vereyim 
Kılavuzuyum öl yolun dilin bilirim öl ilin 
Cem1 eyledim kafilemi pes dosta sefer eyleyim 
Varam ol canlar canını öl madenlerin kânım 
Ol İki Cihan Fahri’ni kafile-sâlâr eyleyim (lk%)
Gel bu kafileye katil olmasın amelin bâtıl 
Gelsin âlim gelsin câhil Ca’fer-% Tayyâr eyleyim 
Hakikat bahrine daldım ma’rifet gevherin buldum 
Tarikatta satam alam şer* ile pazar eyleyim 
Tuttum Muhammed şer’ini hem gorklü sünnetini 
Dün ü gün salavatmı dilimde tekrar eyleyim 
Eşrefoğlu Rûmî ile gel dosta bile git bile 
Pek yaptşgü eteğine demegil kim âr eyleyim

*
Hak’dan utan olma âsi gel ikrâr eylegil ere 
E r dediğim Tanrı hası gel ikrâr eylegil ere 
Zinhar erden olma ırak sekiz uçmak ere durak 
Etmeyesin yarın firak gel ikrâr eylegil ere 
E r gönlü dolu Hak nuru ere müştak uçmak hûrw-

(138) Sayrı: Hasta.
(139) Kıfl: Kilit. Miftah: Anahtar.
(140) Gene: Hazîne.
(141) îysar: Bağışlamak.
(142) Kafile-Sâlâr: Kervan reisi.
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IKo öl münkir-i tekbiri gel ikrar eylegil ere 
Erdir öl hazrete varan âîdânnt şeksiz gören 
Yüklülere meded eren gel ikrar eylegil ere 
Erenleri kim sevmeye tamu, dibinde kaynaya 
Kimse şefaat kılmaya gel ikrar eylegil ere 
E r  üter seni cennete hem ulaştırır rahmete (U S )  
ZJğramayastn mihnete gel ikrar eylegil ere 
Eşref oğlu Rûmî nöla erenler yolunda ola 
Kan bahâsı dîdâr ola gel ikrâr eylegil ere 
Gerçeklere budur nişan gerçek anmaz can ü cihân 
Mak’dan ister isen iyman gel ikrâr eylegil ere

*

E y Dost senin yoluna canım vereyim canım 
Aşkını komayayım* oda gireyim canım 
Bu dünyâ âşıklara bir aldangaç olurmuş 
Bu yalan aldangaçm terkin ur ayım canım (thk) 
Çün ömür göçer imiş can kuşu uçar imiş 
Yoluna cism ü canı harca süreyim canım 
Beni sana vereyim sensiz beni nideyim 
Ben senin hazretine bensiz varayım canım

Ger beni senin için yetmiş kez öldüreler 
Bin kez dahi ölmeğe boyun vereyim çanım 
Meşâyihin himmeti kılıcını alayım 
Kendi nefsim boynunu kendim uraytm canım 
Benden bana yakınsın canımdan sevgilisin 
Ya ben seni isteyi kande varayım canım 
Sen canımın canisigevherim in kânısın 
Yaslın haberin geri; sana sorayım canım 
Eşref oğlu Rûmî’yi aradan tarh edeyim 
'Senin ile bakayım seni göreyim canım

*

Seni seven âşıkların gözü yaşı dinmez imiş 
Seni maksud edenleri dünyâ ahret anmaz imiş 
1ölmez imiş âşık canı hiç dağılmaz imiş teni 
Aşk kimi Mm kıldı fâni ana zeval ermez imiş 
Gönlün sana verenlerin eli sana erenlerin 
Gözü seni görenlerin devranları dönmez imiş

'(143) Üter: İletir, götürür, sevkeder.
<144) Aldangaç: Aldatıcı şey.
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Aşkına düşen canların yoluna baş verenlerin 
Aşk bülbülü olanların kimse düin bilmez imiş 
Kim ki gerçek sözü seni yoluna kor teni canı 
ister seni dünü günü hûriye aldanmaz imiş 
Aşkın ile bilişenler senin ile buluşanlar 
Sen sultana ulaşanlar ebedî ayrılmaz imiş 
Hak yoluna gelenlerin Hak’ı gerçek sevenlerin 
Nişânı budur anların mala cana kalmaz imiş 
Sen LeylVyi görenlerin Mecnûn olup kalanların 
Kendüzünden varanların kimse hâlin bilmez imiş 
Eşref oğlu Rûmî senin yansın aşk oduna canın 
Aşk oduna yanmayanın kalbi safi olmaz imiş

%* *
Âşıklar iki cihanda nefs muradın almayalar 
Ağlayalar dünü günü şâd öluban gülmeyenler 
tim ü amel terk edeler Dostla ahdi berk edeler 
Yüz tutup Dos fa  gideler aldanıp da kalmıyalar 
Sekiz uçmak bezekleri hûr ü kusûr ü köşkleri 
Arz edeler âşıklara hergiz nazar kilmayalar

Tur ne hacet âşıklara çün her yerde ma’şuk bile 
Dâim münâcat edeler bir dem ayrı ölmayalar 
Vahdet sırrına erenler ol Dost ile dost olanlar 
Ol denizde gark olanlar ad u sana gelmiyeler 
Eşref oğlu Rûmî sen de aşk içinde mghv olagör 
Tâ ki sende senliğinden zerre gubar bulmayalar 
Dost yoluna gidenlere aydam nice gitmek gerek (1^5) 
Kimin ile yoldaş olup kimleri terk etmek gerek 
Evvel mürşid elin tuta kalmaya dünyâ, ahrete 
Hiç demeye hâlim nite bildiğin unutmak gerek 
Çeke bu yolun zahmetin rahat bile her mihnetin 
İki Cihan saadetin cümle hiçe satmak gerek 
Nefsine zecr ede kati hiç anmaya âkibeti (1^6)
Dosta bulmağa vuslatı dünü güne katmak gerek 
Meşgul ola riyâzete bel bağlaya ibâdete 
Müştâk olan ol hazrete ne uzanıp yatmak gerek 
Şol kim geçüben kendiden ne canın ana kod ne ten 
Cansız gider Dost’a giden dahi diyem nitmek gerek 
Canlılar varamaz yola canım diyen yolda kala

(145) Eydem: Söyleyeyim; eyiteyim, öğreteyim (Eyitmek).
(146) Zecr: Men'etmek, önlemek, yaptırmamak.

—  38 —



Can terk edüp Dosfu bula candan sefer etmek gerek
Eşref oğlu Rûmi yâri sevenlerin budur kârı
Ol dost için ağuları şeker gibi yutmak gerek
Kim ki Dost yolunda terk-i can eder
Dost ana dîdârını ihsân eder
Kim bu fâni dünyâyı terk eylese
Dost ebed mülke anı sultan eder
Dost için nefse murad vermeyene
Dost sekiz uçmağını erzân eder (lift)
Dost elinden câm-ı aşkı nûş eden 
Sırr-ı ma’şûku nite pinhân eder (U+8)
Akıbet Mansurlaym esrük deli 
Ol Enelhak dârını seyrân eder 
Cen verenler kan bahâ dîdâr alır 
Sanma bu pâzân her bî-cân eder 
Eşref oğlu Rûmî can terk edeli 
Her nefes Dost iline cevlân eder

*

Bî-âr olıgör Mm ar ile yâr ele girmez
Dek durmak ile rü’yet-i didâr ele girmez
Bülbül gibi kıl tâ-be-seher her gece efgan
Gül vakti geçer yatma ki gülzâr ele girmez
Ko iMliği birliğe gel bir ile bir ol
İnkârını ver alıgör ikrâr ele girmez
Nefs putlarını hurd edüben sen de Halil öl
Gir âşıkm esrârma esrar ele girmez
Hep varlığını Dost yoluna külli fenâ kıl
Yok öl yürü bu varlığile var ele girmez
Sen senliği Dost’a verüben Dosfu alıgör
Geçirme bu pazarı bu gün erte bu pazar ele girmez
Baş terkini ur iste anı etme tevakkuf
İki sanuban durma bu dildâr ele girmez
Eyyüb gibi sabreyleyüben kılma şikâyet
Aşk avcısına belâdan özge şikâr ele girmez
Tut pendini bu Eşrefoğlu Rûmî’nin kim
Dost haberini doğru verir yâr ele girmez

Aşk ile vîrân olan oldu imaret tâ ebed 
Hufdır öl her dü cihan oldu selâmet tâ ebed

(147) Erzân: Lâyık, uygun, münâsib.
(148) Pinhân etmek: Gizlemek.
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Aşk ile aşka uyanlar göre ma’şuk yüzünü 
Nefs ile nefse uyan oldu meldmet tâ ebed 
Âşık isen teni terk et cam ko cânâna git 
Tene cana kalanın işi hacâlet tâ ebed 
Sen vücûdun safhasından yu gider benlik adın 
îki cihan devletinden ol feragat tâ ebed

Kibr ü kini çek mezellet ââ’rtna verme aman 
Şöhreti ko külli şöhret oldu âfet tâ ebed 
Kim ki şöhret bendine bunda giriftar oldise 
Akıbet toprak olup. kıldı nedamet tâ ebed.
Yürü var dünyâ ile fahr eyleme Fir’avn gibi
Bitmez illâ, ol tefâhürden şekavet tâ ebed
Fakr ile fahr eyle gün «Elfakrü Fahrî» der Resûl (150)
Mala mülke mağrur olma deme heyhat tâ ebed 
«Cifedir dünyâ anın talibi itler» der Nebî 
Cife kovan kişinin işi hasâret tâ ebed 
Cid eliyle can gözüne çek mücâhid meylini (151)
Nefs ile hiç dostluk etme kil adâvet tâ ebed 
Meskenet âyinesinden bak cemâl-i Dosfu gör 
Hep hevâlardan beri ol yüz Hak’a tut tâ ebed 
Kes enâniyyet peşini meskenet sikkinile (152)
Kaz çıkar benlik kökünü ardına at tâ ebed 
îşbu yolda günde bin kez ger seni öldüreler 
Teslim ol yüzün çevirme ver irâdet tâ ebed 
Âşıka bu yolda can vermek gerek elbette kim 
Şöyledir bu aşk içinde örf ü âdet tâ ebed 
Kim ki can vermedi bunda sd’yi oldu hep hebâ 
Gitmedi nefsinden anın hiç hıyanet tâ ebed 
Eşref oğlu Rûmî her kim pendini tutar ise 
Görmeye iki cihanda ol melâmet tâ ebed

*
. **

Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline 
Hiç kimse geldi mi bunda düşmedi ecel eline 
Niceleri sultan edüp taht’a çıkardı bir zaman 
Âhir yere urdu anı irgürmedi visaline 
Bu dünyâyı benim sanıp zinhar buna verme gönül 
Nice senin gibilerin güldü geçti sakalına

(150) Elfakrü Fahrî: «Yoksulluk benim övündüğüm şeydir»: Peygamber efen 
dimizin hadîs-i şeriflerinden biridir.

(151) Cid: Ciddiyet kelimesinden.
(152) Sikkîn: Bıçak. Enâniyet: Benlik.
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Bu fenaya aldanmagil öl bekanın kaydın yegil 
işbu geçer dünyâ için girme halkın vebaline 
Gör gör bunun fenâsını çekme zinhar belâsını 
Tiz tiz nice noksan erer bir bak bunun kemâline 
A n şöl günü yer devrile gökler çatlayıp yarıla 
Mahlûk bir yere dirile İsrafil sûru çalına (153)
Atan anan kardaşların yâd olup senden ayrıta
Şöl ettiğin zulümlerin hep dâdı senden alma
Sol dünyâya benim diyen atlar binip harir giyen (1 5 ))
Kara toprak olup yatur kimse bilmez ki hâli ne
Arif olan baktı gördü bunun mekr ü hilelerin
Bir parmağın da banmadı bunun ağulu balına
Buna gönül verenlerin âhir mağbunluktur işi (155)
ÂMl olan aldanmadı bunun yanlış hayâline 
JSşrefoğlu Rûmî sen de âhir toprak ölısarsın 
Toprak olmadan toprak öl aldanma bunun âline (156) 
Sana yavuz sananlara sen hayır dualar eyle 
Kim kime ne sanır ise âhir geliser yoluna 
Gel gel berü derdli İsen dermanı iste bul bugün 
Gel imdi ey âvâre kul sultânı iste bul bugün 
Da’vâ-yı bâtıl eyleme beyhude sözler söyleme 
Gerçek isen can terkin ur cananı iste bul bugün 
Terk eyle bu kal ü kıyli hiç kimseye bakma âli (157) 
Zaîf ol karınca gibi öl canı iste bul bugün 
Yık sureti yıkılmadan boz nakşım bozulmadan 
Su gibi alçağa yürü ummam iste bul bugün 
Toprak ol düş ayaklara toz ol kalkasın göklere 
Zerre gibi âvâre ol tâbânı iste bul bugün (158)
Başdan bu gavgayı gider Dost’a giden halvet gider
Gel gir gönül hücresine pinhânı iste bul bugün
Âlet esbâb elde iken yoldan ir benlik şeddini
Gir bu insan kalıbına insanı iste bul bugün
Şendedir ol genc-i nihan şendedir ol tutma güman (159)
Senden sana veren alan mihmânı iste bul bugün
Uslu isen yabanı ko sen sana gel şendedir o
Senden ana yoldur ulu sen seni iste bul bugün

(153) Sûr-i îsrâfil: Kıyamet gününde îsrâfilin öttüreceği boru.
(154) Harîr: İpek.
•<-•155). Mağbuuluk: Aldanış.
(156) Al: Hîle, dalavere, gösteriş.
(157) Kîl-ü-kaal: Asılsız ve ma’nâsız olan lâkırdı, dedi kodu. 

<158) Tâbân: Işıklar saçan; meh-i tâbân: Parlak ay, doğan ay. 
<159) Güman: Şüphe.
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Bundan dahi diyem haber âlem, ana âyine der 
Taklidi ko gel bu tahkik iymânı iste bul bugün 
Âşık isen sen ol yüze göyme yarınki va}deye 
Cehd eyle gel bunda iken sen anı iste bul bugün 
Kim, bunda görmese anı anda dahi görmeyiser 
işbu sözüme sen delil Kur’ânt iste bul bugün 
Arif anı bunda görür yarınki vd’deyi nider 
Gel arif ol gör sen dahi var canı iste bul bugün 
Eşref oğlu Rûmî gibi sen de seni elden bırak 
İki cihanı isteme Sübhâni iste bul bugün

*

Ey dirîğa geçti ömrün kendüzüne gelmedin 
Bir gün ansızın göçersin yol yarağın kılmadın (160) 
Dünyâyı ma’mur edersen dîni eyledin harâb 
Şöyle gafilsin bu yolda bir içim su almadın 
Nefse uydun aklı kodun Hak’ka olmadın mut?
Bu delâlet içre kaldın hiç hidâyet bulmadın 
Hak yoluna bir kadem ihlâs ile yürümedin 
Dîn ü îman terkin urdun nefs yolundan kalmadın 
Ol Hudâ nefsini düşman kıldı sana aklı dost 
Düşmanını dost edindin ey hayıf kim bilmedin 
Hak’kı kodun sen hevâna uydun oldun putperest 
Bende oldun nefsine bir dem Hakta kul olmadın 
Kant Hak ile ezelde ettiğin kavi ü karar 
Ahdi sıdın gayri sevdin doğru yola gelmedin 
Eşref oğlu Rûmî ezel ikrarına durdun ise 
Mâsivâ rengin gönülden pes ne için silmedin

*

Kendi tatlı canına nefsin yavuz yoldaştır 
Nefsine uyma şahım aldar seni kolmaştır 
Hayır der şerre üter doğru tamuya üter (161) 
Küfrü iyman gösterir yol urucu kalmaştır (162) 
Nefis şeytanla birdir çoklar nefse esirdir 
Nicenin nefs elinden ciğeri dolu baştır (163)
Kim ki nefsine uydu kendiyi oda koydu 
Ol nefsine uymayan bil ki devletli baştır

(160) Yer ağ: Hazırlık, tedârik.
(161) îlter: İletir; ulaştırır.
(162) Kalmaş: Saçma söz; hezeyan; akla uymayan fikir.
(163) Baş: Çıban, yara.
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Nefs hadim HaJcJca âsi yokdurur od korkusu, 
tşi benlik da’visi emaredir serkeştir 
Nefsin hacca vardığı mescidlere girdiği 
Aç yalın yürüdüğü maksudu birse baştır 
Hak rızâsından kaçar hevâ yolunda uçar 
Kibr ü kin bahl ü hased bunlar nefse koldaştır’ 
Nefs ölümünü anmaz işin sonunu sanmaz 
Öğüt versen alımaz sanki bir katı taştır 
Riyadır hey tâati hod benliktir âdeti 
Terk ettir âdetini evliyaya ulaştır 
Kanâat kılıcıyla kes nefsinin başını 
Nefse uyup canını tap mihnete sataştır 
Uyma nefsin itine eriş mürşid katına 
Nefsine uyar isen var it gibi dalaştır 
Nefsi ko gel aşka uy dervişlikten toyı duy: 
Dervişlik duyanların varı yolda tıraştır 
Bağla nefsin itini yemesin halk etini 
Emin olma nefsinden deme nefsim yavaştır 
Keser tama’ temreni urur nefsin boynunu (165)} 
Gör âşıklar nefs ile dün gün nice savaştır 
Bu Eşrefoğlu Rûmi nefsini öldüreli 
Kande baksa Dost yüzü gözler ise fufaştir

Cihanı hiçe satmaktır adı aşk 
Döküp varlığı gitmektir adı aşk 
Elinde sükkeri ftyruğa sunup (166) 
Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk 
Belâ yağmur gibi gökten yağarsa 
Başını ana tutmaktır ğdı aşk 
Bu âlem sanki oddan bir denizdir 
Ana kendiyi atmaktır adı aşk 
Var Eşrefoğlu Rûmî bil hakikat 
Vücûdu fâni etmektir adı aşk

Cefâ vü rene ü mihnettir adı aşk (167)  
Firâk-ı derd-i firkattir adı aşk 
Verip rahatları mihnetler alıp

(185) Temren: Okun ucundaki sivri demir.
(166) Sükker: Şeker. Ayruk: Başkası.
(167) Rene: Hastalık, ağrı; ıstırab.
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Dün ü gün âh ü hasrettir adı aşk 
■Bir oddur kim cefâ düşmüş Unadır 
Yürek dolu hararettir adı aşk 
Karârı yok hu aşkın bî-karardır 
K i türlü türlü halettir adı aşk 
Münezzehtir gehî iki cihandan 
Dükelliden feragattir adı aşk (168) 
Gönülde derd-i yâr ancak kemindir 
Bu halktan kamu uzlettir adı aşk (169) 
Bu askı kimse vasf etmez dil ile 
Gam ü gussa vü hayrettir adı aşk 
Sıfattır maşuka hu aşk-ı âşık 
Ki aşk ma’şûk bir zattır adı aşk 
B u  aşkı ol bilir kim âşık oldu 
Nice tevhîd ü vahdettir adı aşk 
Sorarsan aşkı Eşref oğlu Rûmî 
"Tamam dost ile vuslattır adı aşk 
■Şıüar kim Dost elinden içti camı (170) 
Olar bilmedi her giz hâs ü âmmı (171) 
Olar esrükdürür hergiz ayılmaz 
Olar felım eylemezler subh ü ş&mı

Olar varlıkların Hak’ka veriptir 
Oların Hak ile dâim kıyârm

Oların gönlüne Hak şöyle dolmuş 
Unutulmuş iki cihan tamâmi 
Oların varlığın Hak şöyle almış 
Keman kalmış buların halka nâmı 
Olara korku yok iki cihanda 
Olar görmeyiser dâr-ı melâmı 
Olar iki cihandan geçtiğiyçin 
Bulara, verdi Hak Dâr-üs-selâmı (173)
Olar arşı ve kürsi bir nefeste 
Gezip seyrân ederler Rûm ü Şâmı 
Sebep bunlar yer ü gök durduğuna 
Bu mahlûkun bularınla nizâmı 
Buların sânına geldi Resûl’e

(168) Dügeli: Hepsi, tamamı.
(169) Uzlet: Yalnızlığa çekilme.
<176) Olar: Onlar, o kimseler, o kişiler.
(171) Hâs ü amm: Hususî ve umumî.
<173) Dâr-iis-selâm: Sekiz cennetten biri (Selâmet evi).



Ki «Lâ havfün aleyhim» Hak kelâmı (174)
Bulan Eşref oğlu Rûmî’ye sor 
Buları sana göstere temâmi

*

Aşkın gamın bile çekmeğe bana bir yar bulunmadı
Âvâre olup yürürüm üş bir karar bulunmadı
Düştüm gamın denizine mevcleri aştı başımdan
Heyhat ki ümidim gemisine bir kenar bulunmadı
Sırrımı cân ü gönül dilerdi ki taşra bıraka
İllâ ki mahrem olmağla razıma deyyâr bulunmadı (175)
Vasim şikâr edem deyu düştüm aşkın hevâsma 
İllâ bu aşkın içinde belâdan özge şikâr bulunmadı 
Ol gün M aşkınla oldu bu can-ı hasta mecruh 
Günden güne artar dahi derdine Umar bulunmadı 
Derd-i firak-% firkat içinde kaldım ey diriğ (176)
Eyvây intizârım gecelerine bir seher bulunmadı 
Doymadı bu can hicrine diler ki sefer kıla 
Çünkü ikamet içinde vaslına zafer bulunmadı 
Âşkından Eşref oğlu Rûmî etme yârin şikâyet 
Can ver bu aşka can vermeyince ol bir übâr bulunmadı

*

Her kim der ise dâim Lâ İlahe İllallah 
Gönlünde dura kaim Lâ îlâhe İllallah 
Endîşesi Hak ola gönlü nûr ile dola 
Mahşerde deyü gele Lâ îlâhe İllallah 
Şu dem ki göçe canı Lâ havfün ola şanı (177.)
Çürütmeye hiç teni Lfi îlâhe İllallah 
Aldanmaya hiç şeytafl munisi ola Rahman 
Hem kurtarısar iyman Lâ îlâhe illallah 
Ol gün ki icara yüzler söylemeyeler sözler 
Hoş hüccet olup söyler Lâ îlâhe İllallah 
Var Eşrefoğlu Rûmî terk etme bu kelâmı 
Değil aleddevâmt Lâ îlâhe İllallah (178)

( 174) Lâ havfün aleyhim: Onlar için korku yoktur (Kur’âa-ı Kerîm, süre 2*. 
âyet 36).

(175) Deyyâr: Kümse; ev sâhibi.
(176) Diriğ: Uzak; bir işten kaçınma;’ yazık ki, heyhât.
(177) Lâ Havfün Aleyhim:: «Onlar için korku yoktur» (Kur’ân-j Kerîm, sû

re 2, âyet 36).
(178) Aleddevâm: Mntemâdiyen, sürekli, dâimâ.



Gehd eyle mûsivâyı tarih edegör gönülden 
Tenhâ de cân w dilden Lm ilahe İllallah

*

Ciddi tam et kü amel fırsat sakm fevt olmasın 
Hep hevâlardan kesil şeytan sana yol bulmasın 
Nefs hevâ arzuları yoldan iletmesin seni 
Zerk ü riya gavgalan gönlüne gelip dolmasın 
B erk yapış şercin ipine eresin menziline 
Kibr ü kin bahl ü hased seni yabana salmasın 
Var eriş mürşid katma hizmet et hazretine 
Saykal urdur kalbine pasıyla şöyle kalmasın 
Gönlünün âyinesin gayrın hayâlinden arıt 
Yek cihet kil kalbini her bir yana dağılmasın 
.Geç bu sevdây-i sıvadan ki yeter sevdây-i dost 
Kıble birdir Dost birdir ikilik anılmasın 
Eşref oğlu Rûmî gerçek ol Birii sevdin ise 
Gönlüne ol Biri den özgenin hayâli gelmesin

*
sjt*

.Anın aşkı gerek bana gerekmez dünya ukbayt 
Ki aşktır maksudum ancak kodum cümle temennayı 
Muhabbet tadm evvelde kodu canım dimağında 
.Kamudan el çekip bu can anar ister o Mevlâyt 
Muhib mahbub muhabbet bil hakikatte bular birdir 
.Amnçün anı sevenler kodular cümle sevdayı 
.Anın derdini bilmeyen cihanda nesne bilmedi 
Gerekse varsın ol yüz y.û okusun ag u 'karayı 
Anın aşkı kitabından şular kim okudu bir harf 
..Hep ismi resmi mahvoldu unuttu cümle mûsivâyı

,§arâb-ı lâ-yezâlîden içip hayran ü mest geldim 
Sözüm mestâne amnçün eder nükte-i garrâyı (179) 
Niderim şol dili ben kim anın söylemeye râzın 
.Niderim şol gözü ben kim M görmeye düârâyı (180) 
Var Eşrefoğlu Rûmî sen bu razı arife söyle 
.Ki her bir bî-haber âmî ne bilsin bu muammayı

*
Benim işbu garib eânım aceb düştü bu sahraya 
Yolunu dosta iltmeğe dolaştı işbu sevdaya

(179) G&rrâ: Güzelim. 
«(180) Dilârâ: Sevgili.



Meğer bu can bu sevdayı ezelden tutageldiydi 
Yine ol Dosta varmağa bunu edindi sermâye 
Bu sevda bir aceb sevda getirir başıma gavga 
Nicenin tâc ü tahtını bu sevda verdi yağmaya 
Bu sevdâ dediğim aşktır bu sahra dediğim dünyâ 
B u sahrâda bu esfelden bu aşktır üten a’lâya (181)
<181) îlten: ileten, götüren. Esf el: Aşağı, alçak.
Niceler işbu sahrâda yolun yabana bırakmış 
Vatanından cüda düşmüş dolaşmış bu harâbâya 
Veli her sevda aşk olmaz âşıklar diridir ölmez 
iÖlen şol kimselerdir kim gönül verdi şu dünyâya 
Bu aşkı Hak bu canlara delil olmağa gönderdi 
Bulan aşk odun aşk ile hakikat erdi Mevlâya 
Gel imdi sen de bul aşkı ki bunda göresin Dostu 
Görenler muntazır olmaz bu gün ol Dostu ferdaya 
Sen ey gönlü kara münkir gider inkârı içinden 
JDîdârım görmeyiser der Hak ol münkir a’mâya 
E ğer dersen ki âşıkım bu aşk yolunda sâdıkım 
Budur bu da’vaya ma’ni koyasın canı ortaya 
Ey Eşref oğlu Rûmî sen bu aşkdan her giz ayrılma 
Bu aşk cûşîyiedir katre taşıp vardığı deryâya 
B u üşk bir derd-i ahidir gidenin Hak’ka râhidir 
Bu aşka berk yapış zinhar kaytkma dünya ukbâya (182)

*

Bencileyin yüzü kara gelmemiştir hiç bir dahi 
Ben ettiğim yazıkları işitmiştir hiç bir dahi 
Dâim işim nefs arzusu açılmadı gönlüm pası 
Bencileyin Hakfka âsi olmamıştır hiç bir dahi 
Giydim dervişler donunu illa varmadım yolunu 
Yolu ben azdığvmlaym azmamıştır hiç bir dahi 
ömrüm yetişti âhire dürüşmedim hiç bir hayra 
Bencileyin gönlü kara gelmemiştir hiç bir dahi 
Her amelim oldu riyâ lâyık işim yok Tanrtya 
Bu ben düştüğüm korkuya düşmemiştir hiç bir dahi

Öyle M ben aldanmışım aldanmamış hiç bir dahi 
Eşrefoğlu Rûmî nıde işbu derdi ile gide 
öyle ki âh ü z&r ede etmemiştir hiç bir dahi

<182) Kayıkmak: Aldırmak, önem vermek, değer vermek.
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Ey aceb bilsem nedir yâ Rab bu derdin çâresi
Gün gün artar hiç onulmaz yüreğimin yâresi
Yüreğimin yâresine Mç tabib kılmaz ilaç
Ey aceb var mı dahi benim gibi bî-çâresi
Çâresi bî-çârelik yine bu derdin çâresi
Çün belâ burcundadır âşıkları seyyâresi
Gözü yaşlı bağrı başlı yüreği delik delik
Olmuşum âlem içinde aşkının âvâresi
Her kim inler bu belâdan varsın ol âşık değil
Görsün ol bir ana neyler dünyanın mekkâresi
Dünyâ-yı mekkâreye her kim dolaştı tâ ebed
Gitmedi gitmeyiser anın yüzünün karası
Her kimin gönlünde zerre denli dünyâ hübbi var (184)
Anı mahrum etti bilsin nefsinin emmâresi
Dost yolunda âşikı ger kılsalar yüzbin pâre
Dönmeye Dost Dost deyû çağıra her bir paresi
Eşref oğlu Rûmî bu derde giriftar olalı
Düştü bir deryaya kim yoktur anın kenâresi

Seni bunda komazlar gönlünü bundan götür 
Terk eyle kibr ü kini bir gönül ele getir 
Buna gönül bağlayıp nefsine uyar isen 
Ol nefsin dlırseni doğru tamuya üter 
Bunda kimesne kalmaz gelen gider anılmaz 
Yol düşvar korku kati işini bunda bitir (189) 
Bunda kimesne kalmaz gelen gider anılmaz 
Gafletten uyar canın aklın başına yetir 
Kani bunda gelenler mülk benimdir diyenler 
Şimdi gör nice onlar toprak oluban yatur 
Mülkün ıssı bellidir ya bu da’vıler nedir (190) 
Var utan da’vayı ko top yüz karasın artır 
İste bul Tanrı hâsın sildir gönlünün pasın 
Gir evliya yoluna canın rahmete batır 
Fırsatın elde iken düş menzile eriş sen

(184) Hüb: Sevgi, muhabbet.
(186) Mûr: Karınca.
(187) Gayyur: Gayretli.
(188) Dûr: Uzak.
(189) Düşvar: Güç, çetin, zor. Kati: Çok.
(190) Issı: Sâhip.
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Bu derbendi geç dahi var şâd olüban otur 
Eşrefoğlu Rûmî var ilk öğüdünü sen al 
Kevneyni ardına at yüzün hazrete götür

*

Bir dem dilim tuta idim aşk Jcomaz beni söyletir 
Aceblemen söylediğim aşk âdeti böyledir (191)
Bu aşk beni deli kıldı aklımı başımdan aldı 
Mecnunleyin dün ü günü zarı kıluban inletir 
Aşktır beni benden alan sevdiklerimden ayıran 
Kimdir aşka karşı duran şahları baştan aladır 
Aşk kime ki saldı saye başını verdi gavgaya (192) 
Mansurleyin esrük deli Enelhak ma’vâ iledir 
Aceptir bu aşkın işi gönülden sürer teşvişi (193) 
Gözlerden akıtır yaşı yürekte odu biledir 
Her kimin aşkı var ise içinde od yanar ise 
Zehî bahtlıdurur canı sohbeti ol Dost iledir 
Aşktır gönülde nûr olan aşktır Musa’ya Tür olan 
Aşktır ki Işâ deminde ölüler diri kıladır 
Gel âşık ol şâd olasın gussadan âzâd olasın 
Dürr-i yetimi bulasın bu aşk bahrine daladur (194) 
Eşrefoğlu Rûmî söyler ile şara haber eyler 
Kim ki âşık olmak diler gelsin beriye saladur

*

Gönlüm alanın sözünü dâim söyleyesim gelir
Derd hânıyla âşıkları her dem toplayasırn gelir (195)
Dünyâ nedir dost yoluna âşık anı terk etmeye
Bir canım var ol Dost için kurban eyleyesim gelir
Bu od ü su ile toprak libasın çıkarıp döküp
Anın vahdet deryâstnd girip boylayalım gelir

Pervane gibi bî-karar şâhm cemâli şem’ine 
Düşüp tutuşuban her dem yanıp parlayalım gelir 
Aceb şûrîde bülbülüm dün ü gün kilırım zârı (196) 
Dost bahçesinin güllerin müdam toplayasırn gelir 
Eşrefoğlu Rûmî eder maksûdum anın derdidir 
Bir dem dertsiz olur isem can ısmarlayasım gelir

(191) Aceblemek: Yadırgamak.
(122) Saye: Gölge.
(193) Teşviş: Kargaşalık, düzensizlik.
(194) Dürr-i yetimi: Sedefinden ayrılmış İnci.
(195) Toylamak: Ziyafet çekmek. Hân: sofra 
<196) Şûrîde: Perişan.
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Canımı üryân edip saldım bu aşk deryâsma 
Nâgehân aşkın sataştım dürr-i bî-hemtâsına

tim ü akl ü ziihd ü takva gün hicab oldu bana 
Külli sevdadan geçip düştüm anın sevdasına 
Mâsivâdan göz yumup gördüm anın dîdârını 
Kendüzümden el yudum girdim fenâ sahrasına 
Ol fenadan bir fenaya bir fenadan key fenâ (197) 
Key fenadan sonra eriştim anın bekasına 
Bir bekadır ol beka her giz fenâ ermez ana (198) 
Aklını kogil eresin bu sırrın ma’nâsma 
Akl ile aşka girilmez aşk aklı mdhv eder 
Akl aşkın ol sebebden gelemez yöresine (199) 
Âkil ister cennet ü hür u kusur gûman ola (200) 
Âşıkm hiç meyli yoktur cennet ü ni’mâsma 
Âşık ol kim göresin Dost yüzünü bunda bugün 
Mağrur olma zahidin ol va’de-i ferdâsma 
Va’de-i ferdaya köymez âşık-ı şûrîdeler 
Göz karardur düşer irer zülfünün karasına 
Eşrefoğlu Rûmî aşkdan hoş haber verdi yine 
Müâdeînin hiç kulak urmaz kuru da’vâsma 
Müddeînin her sözünde vardurur nice garaz 
TcUib isen girme zinhar müddeî arasına

Ger kadîmi Dost gerekse ol kadîmi iste bul 
Andan özge senden arın var anın derdiyle dol 
Andan ayrı hep fenadır baki oldur lâ-yezâl 
Dün gün ana hizmet eyle var ana gerçek kul öl 
Kim ana gerçek kül olsa tâ ebed âzâd olur 
Hiç zeval ermez ana çün Dost anı kıldı kabul 
Dünyanın lezzetine aldanma kim tezeek geçer (201) 
Heşt Behiştten fariğ ol Mm bulasın Hazrefe yol (202) 
Yar götür külli hevesten gönlünü ey yol eri 
Yarlığın yokluğa degşir ölmeğinden öndün öl (203)

(197) Key: Pek, çok.
'(198) Hergiz: Aslâ, hiçbir zaman. 
'(199) Yöre: Yöre, çevre, kenar. 
<200) Kusûr: Kasırlar, köşkler. 
(201) Tezeek: Çabuk, hızlı.
<202) Heşt Behişt: Sekiz Cennet. 
<203) Degşir: Değiştir, tercih et.



Ölümünden öndün ölendir bugün Dosfu gören 
Bu sözüm Hak’dtr inan öyle buyurdu öl Resul 
Bundan içrü dahi sözüm var diyem anlar isen 
Var seni külli yetür tâ sen gidesin kala ol

Eşref oğlu Rûmî’nin tut yendim talih isen 
Hak nûru tâ gönlüne senin dahi ede nüzul

Hak-sever Haksevenlerden dölundurmaz cemâlini 
Veli sevmeye hergiz tadvramaz vaslı balını (20Jf) 
Budur bil âdet-i Mevlâ ki sevmez sevmiyeni asla 
Koğar kurbi civarından eder ba’de azabım 
Tamu odundan artıktır onun ayrılığı odu 
Bu oda yanmasın kimse bu ayrdik firakını

K i ondan yine bir câmt dolu sundu ve içirdi 
Beni bir sahva çıkardı ki andan seçtim âlını (205) 
,Şarâb-ı sa fi içildi elinden âlı saçıldı 
Yüzünden berki açıldı ayan eyledi râzını 
B u  razı ol bilir kim aşk anı mahv-ı fena kıldı 
Fenasız ömre erişti bulup Dostlun bekasını 
B u Eşref oğlu Rûmî’nin sözün arif bilir ârif 
H e bilsin değme bir nadan bu uşşâkm kelâmını 
Bu fenaya sen neden böyle gönül verdin ey yâr 
Ey aeeb düşmez mi hergiz önüne öl baki dâr 
İşbu mâl ü mülk oğul kız bâğ ü bahçe don ü tay 
Bunda kalır sen gidersin sinliğe nâçâr ü çâr 
Buna gönül bağlayıp mağrur olup kalmak neden 
ÇünM bir köpriidürür gelen geçer kılmaz karar 
Niceler bu köprüde yaptı imaretler delim 
Ahir ecel seli geldi kıldı anı tarumar 
Ger nebidir ger velî ger pâdişâh ü ger gedâ 
Gör bu köprüden gelip kamu nice geçti geçer 
Uslu isen sen de geç hergiz imaret eyleme 
'Usan olma gafil olma geldiğin işi ba.şar 
Seni Hak niçin yarattı niye geldin bunda sen 
Anı bil kim bilmeğe getirdi seni Girdigâr 
•Geç bu herdik da’vîsinden yolduğu eyle kabul 
.Hasrete varırsın âhir bâri yokluk ile var 
Hasrete yokluk ile varan kişi key şâd olur

<204) Veli: Velâkin, gelgeldim kİ.
<205) Sahv: Ayıldıktan sonra şuurun yerine gelmesi.
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Binüben cennet Burak'ım göriserdir dîdar 
Şöhreti ko şöhret âfettir dedi Hayrülbeşer 
Seni koymaz ödet illâ işbu nâmûs ile âr 
Eşref oğlu Rûmî bu yendi yürü sen sana ver 
Var kanâat cübbesin giy uzlet eyle ihtiyar

*

Bu dünyâya verme gönül dünyâ sana kalır değil 
Dünyâ seven Dost katına, yüz ağıyla varır değil 
Bu dünyânın muhabbeti şöl ağulu bal gibidir 
Ağusun bilen ol hala parmağım banar değil 
Bu dünyânın zehri kati cana erer mazarratı 
Zehrini bilmeyen bunun kendüyi sakınır değil 
Bu dünyâyı derip yağma âhir koyup gitsen gerek 
Koyup gideceğin sanan dünyâyı devşirir değil 
Âşıkların gönlü kuşu düşmez dünyâ tuzağına 
Gerçek eren bu dünyâyı hiç muhale alır değil 
Ol Hak habibi Mustafâ bu dünyâya cife dedi 
Önü usu olan kişi cifeye aldanır değil 
Pes yine mahrem olmağa öl Şâh'a bir şahbaz gerek 
Yoksa değme kuş avlayan ulu Şah'a varır değil 
Eşref oğlu Rûmî sen de eğer Şâh’a mahrem isen 
Himmetin gözüne kevneyn zerre denlü gelir değil 
Gel bu aşkın şerbetinden bir kadeh nûş eylegil 
Gel bu aşkile başım tâ ebed hoş eylegil 
Gel berü gel aşk elinde dolu peymâne götür 
Gel bu mecliste bugün sen cam sarhoş eylegil 
Gel bu âşıklar önünde yere sal nâmûsunu 
Gel bu zühdü aşka değiş aklı medhûş eylegil 
Gel bu aşk pâzârma gir yoğa sat hep varım 
Gel berü külli hevesten gönlünü boş eylegil 
Gel beküllî mâsivââan yüz çevir yum gözünü 
Gel bugün can gözün aç Dost yüzüne tuş eylegil 
Gel bu aşk ile bugün katreni deryaya ilet 
Gel berü derya ile derya olup cûş eylegil 
Gel bu aşk deryasının dermek dilersen dürterin 
Gel bu Eşrefoğlu Rûmî sözlerin gûş eylegil

Bu aşk düştü canımıza bahar eyledi kışımız 
Kaygı bulutların sürdü komadı hiç teşvişimiz 
Dilimizde öl Dost idi canımızda öl Dost idi
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‘Gönlümüzü ol Dost aldı unuttuk yad bilişimiz 
Dosttur Keman endîşemiz Dostu sevmektir pîşemiş 
Ol Dostu sevmekden özge bir dahi yoktur işimiz 
Ol sultandır biz ona kul her dem yeni yeni nüzul 
Andandır bu cümle usul andandır her bahşişimiz

Biz ol Dost ile diriyiz Dostsuz olursak ölürüz 
Dosttur bize ten can olan Dost ile her cümbüşümüz 
Eşref oğlu Rûmî aydur Dost bizi şöyle alıptır 
Mahlûktan kesilip dürür alışımız verişimiz

Sen ezel sultan idin şimdi niye oldun esir 
Eksiğin yok bay idin böyle neden oldun fakîr 
On sekiz bin âlemin Halkı sana müştak idi 
Yerde gökte hep melekler sana olmazdı nazır 
Bakar idin Dost yüzüne işitirdin Dost sözün 
Ey aceb noldu sana şimdi kör oldun hem sağır 
Eâ-mekân Kafmda Kayme kuruben yaylar idin 
İşbu hâristan içinde kaldın üş hor ü hakir 
Şâhbâz-ı Kuâs idin hem mahrem-i esrâr idin 
.Şimdi şöylesin neden bigâne düşmüşsün debîr 
Şâh ile kıldığın ol ahdi meğer yenilemedin 
Getiripsin şah katında yüzüne key ulugir 
Habs içinde sen hu can Yûsuf un evkâr eyledin 
Bu beden Mısr’ma nefsin dîvini kıldın emir (206) 
Bu harabatın hayâlâtı tamâm aldı seni 
Hiç demezsin ki serencâmm ne olısar nâgehân 
Ol uzak yollara sen bir gün gidersen nâgehân 
Azuğun yok yalın ayak ü yayak yolun ağır 
N e şehre uğrar yolun ne hod pazara hâzır ol 
Bundan al uzak bend yüküne bugün bunda devşir 
Gele bir tövbeye gel gayret demidir gayret et 
Gayri terk, et kîm sana ol Dost destgîr 
Yoksa toprak ölıcak hiç tevbeye ermez elin 
Nice bin yıllar edersin zâr ü feryâd ü nefir (207) 
Her ki tövbe kıldı bir kaç gün ölümden ilerü 
İşitenler anın adın rahmetullâhü okur 
Eşref oğlu Rûmî bu sözüm sanadır ki işit

(206) Dîv: Dev.
(207) Nefir: Kervanın hareket borusu.
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Can kuşun uçurmadan gözünü aç aklım dır 
Nakşa aldanma ki hergiz sen cüda’ düşmeyesin 
Dost yüzünden gözün ırma canım başım der

*

Dün ü gün durma zikr et ol Hudâyı 
K-ânın zikri verir çana safâyt 
Bu fâni ömrü Dost yoluna hare et 
Dilersen bulasın ömr-i bekayı 
Belâsını anın baş üzre çek kim 
Diye Dost dahi sana «dost biyâyi» (208)
Sözün işitme değme bir habisin 
Refik edinme herbir bî-nevâyı 
Nice bir nice bu ten perver olmak 
Nice kılmak bu nefse merhabayı 
Meğer herkessin avın oldu murdar (209)
Hemin sayd edemezsin sen hümâyı (210)
Cihan yüzüne geldiğine bakma 
Döner yüzü eder bir gün cefâyı 
Dilersen Hak kıla sende tecellî 
Gönülde koma hergiz mâsivâyı 
Meleklerden öte seyran gerekse 
Bu cismin sıkletine kil devayı 
Gözünden sil enâniyet sebâlin 
Dolu Hak göresin arz ü semâyı 
Bu aşk bahrinde Eşref oğlu Rûmî 
Çıkardı düri ol giran behâyı 
Bu deryâmn kenarın bekle zinhar 
Ko bir türlü dahi tedbîr ü râyi 
Bu gevher eline düşe gümansız 
Edesin Hak’ka hamd ile senayı

** *
Ey gönül var kim bu derdden sen haberdâr olmadın 
Anın içindir bu yolda sen çeker dar olmadın 
Ey gönül var kim benimle Dosi’a karşı yenmedin 
Çok cefâlar eyledin bana vefâdar olmadın 
Her gece fikrinde ben bir lâhza hâba varmadım 
Sen benimle yâr olup bir gece bîdâr olmadın

(208) Dost biyâyi: Ey dost gel!
(209) Kerkes: Akbaba kuşu.
(210) Sayd etmek: Avlamak.
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Ben doladım Dost zülfün boynuna kılmak, kemend 
Sen perişanlık edip ol dara berdâr olmadın 
Ben M ol Şahın cemâli şem’ine pervaneyim 
Pes senin gibi gönül varsın bana mahrem değil 
Çünkü bu aşk zehrini benimle tadar olmadın 
Eşrefoğlu Rûmî ile yoldaş oluben gönül 
Gegüben asst ziyandan dosta gider olmadın (211)

*
Duymasın bu can gönül ben Dost’a pinhan giderim 
Akl ü can bigânedir bî-dil ü bî-can giderim 
Mâsivâ rengin döküp aşk ile hem-renk oldum iş 
Kodum insan varlığını şöyle üryan giderim

Bu harâbâtın niçin mi’mârı olam çünki ben 
Dost ile kıldım ezelde ahd ü peyman giderim 
Eşerefoğlu Rûmî’yim aşkı şarâbından anın ' 
Tâ ebed şûrîde şeydâ mest ü hayran giderim 
Ol şarâbın cüdasına vermişim kevneyni ben 
Vasl-ı tydine erip canımı kurban giderim

*

Arif ol kim bilesin esrârtnt 
Bu gözünle göresin envânnı 
Heşt Behişt’den fâriğ ol can terkin ur 
Bunda bul yâri bugün ko yarım 
Kim ki bunda bulmak ister yarını 
Varsın ol hep yâre versin varını 
Yârını yârına koyan kimseler 
Bellidir terk edemez ağyarını 
Her kim ağyâra uyupkyari kodu 
Tâ ebed görmeye ol dildârmı 
Yâre yâr olmak gerek yâr isteyen 
Yâr için komak gerektir ârtnı 
Bunda bugün yâre sen yâr ol dahi 
Fâriğ ol var kim bulur yar yârını 
Gayrı terk eyle ki ayne eresin 
Yuyasın ayniyle gayrın bârını 
Yardan ayrı bir nefes olmayasın

(2Î1) Ası: Kâr.
(212) Irciî: Cenâb-ı Hakkın kullarına: «Bana dönünüz!» demesi (Kur'ân-ı Ke

rîm). Tabi: Büyük davul.

—  55 —



Çün veresin yâre gönül sarım 
Kande baksan yâri göresin îıeman 
Görmeyesin bir dahi deyyârmı 
Ârif anladı ve nâdan tanladı 
Eşrefoğlu Rûmi’nin sözlerini

%
SjîSfc

Nakkaşımız bizi ezel bî-levn ü renk yaztpdurur 
Levh-i gönülden gayrının nakşını hep bozupdurur 
Külldb urup cânımıza dün gün çeker kendüzüne 
Külli cihandan serteser meylimizi üzüpdürür 
Yer ü gök dahi olmadan kalû belâ söylenmeden 
Kendi cemâlin görmege gözgü bizi düzüpdürür

Gör âşık nider ten canı dün gün anı ister ant 
Gel gör ant sevenleri dü cihandan bezipdürür 
Gör âşik-ı âvâredir azmi hemen ol yâredir 
Düşübeni eyle şara âlem,i hep gezipdürür 
Bu Eşerefoğlu Rûmi aşk deryasının mevcleri 
Taşdan taşa çala çala mâhv eyleyip ezipdürür

*

Görelden yüzünü derd ü belâ bana şikâr oldu 
İniltim arttı gün günden gözüm yaşı pınar oldu 
Gözüm dünyâyı hiç görmez akar kanlı yaşım durmaz 
Bu derd ü bu firak ile içim dışım buhar oldu 
Aceb Yârab ne derttir bu getirmez gözüme uyku 
İçimdeki yanan od hod imrenlerim yakar oldu 
Gönül fikrindedir hayran bu can âvâre sergerdan 
Bu sevdâya, düşeliden dü-âlem bana tar oldu 
İniltim âleme doldu gören oydur buna noldu 
Esirgeyip bu Halk derdim geri bana sorar oldu 
Benim derdim hemen öl yar bana ne il gerek ne şar 
Bu can ancak o,nı ister kamusundan bizar oldu 
Yüreğim yâresine hem gözüm yaşı yeter merhem 
Geceler subhadek bu gam bana mûnis~i yâr oldu 
Gamı yârın heman yardır saâdet kimde gam vardır 
Şülar kim gerçek erlerdir gamı bugün çeker oldu 
Var Eşref oğlu Rûmî var bu derdi kılma âşikâr 
Sana çün derdi zehrin yar dolu dolu sunar oldu

*
Benim derdim emi yârin gamıdır 
Bu cismim merhemi gözüm nemidir 
Ahımdan zarlığtmdan iniltimden
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Feleklerde melekler hep semedir 
Kimin gönlünde kim bu der d odu yok 
Kamu hayvanların kemden kemidir 
Bu derd oduna kim yandı göyündü 
Bilin anı ki kâmil âdemidir 
Yedi tamu odu bu derd odunun 
Katında sanki bir kığılcımıdır 
Bugün bu derd oduna yanmayanın 
Yarın dûzehde yanmak lâzımidir 
Saadet güncinin kilidi dilin 
Sorarsın ehl-i derdin bir demidir 
Sâladur gelsin ol pervane âşık 
Bu derd oduna yansın Mm demidir 
JBu derdden Eşref oğlu Rûmî ölse 
Elem değil düğünü bayramıdır 
Tutarsan Hak sözü Ilak’kı göresin 
Uyarsan nefse hergiz görmiyesin 
Anın sevdasına düş gayri terket 
Nice beyhûde sevdâlar kovasın 
•Gönül kim hâssa Dost’un halvetidir 
Niçin sen ana düşmenler koyasın 
Gider hübbini mahlûkun gönülden 
Gönülden Halik’e tâ yol bulasın 
Cinayettir gönüle gayri koymak 
Taharet oldurur Hakkfı sevesin 
Gel anm derdine düş gayri hep ko 
Gümansız aynile gayri yuyasın 
Kuşangıl kendine himmet kuşağın ' 
Binip cidd atma menzil'alasın 
Sana senden eğer olmapsa himmet 
Kaçan maksûda ki vâsıl olasın 
Sen ey can varlığın nurun sevindir 
Ki bu ism ü resimden kurtulasın 
Gidersen sen' vücûdun zulmetini 
Bulup âb-ı hayât için kanasın 
Senin gönlün o şâh’ın gösgüsüdür 
Duruş cehd eyle gözgüyü silesin 
Göresin anda aks urmuş cemâli 
Soluk dem sen anı seni, sanasın 
Eğer kalırsan işbu sanıda sen 
Bu menzilde henüz bir bî-nevâsm 
Gerek varlığın anda mahv edesin
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Anın ile anı görüp bilesin 
Bu dediğim cemâli pertevinden 
Dahi bir noktadır ki anlayasın 
Eceb remz eyler Eşrefoğlu Rûmî 
Seni kogıl ki bu remzi duyasın 
Bu remzi kim bilirse oldur insan 
Bunu bilmeyene hayvan diyesin

Kanâat gencine elin meğer erişmedi senin 
Ânınçün nefsin ucundan bıraktın mihnete canın 
Gel özün mihnete salma bu fâni zevke aldanma 
Serabı su sanıp kalma sözün işitme şeytânın 
Yemek içmek ve nimetler dün ü gün dünya kontaklar 
Bu düzmekler bu bozmaklar kati mihnetdürür canın 
Bu dünyâ damına düşme varıp şeytana baş koşma 
Bahil nâkes yolundan çık yürüsün hayr ü ihsânın 
Bu mâl ü mülk ü hânuman senin nendir eyâ miskin 
Gör ol ne kıldı mâline ya mülküne Süleyman’ın 
Senin oldur ki elinle anı sen miskine verdin 
Senin değil senin değil senin ardında kalanın 
Sen ant var ise korsun döker saçar vü yer içer 
Senin hasret vü d&rd ile karılır toprağa tenin 
Elinde fırsatın varken malına mâlik ol zinhar 
Hiç assı kümayısardır sana sonragı pişmanın 
Tama’ hırs ü hased iki elin kolun dilin bağlar 
Cidal ü kibr ü bahlü mekr bulardır alan iymânı 
Sana çün verdi Hak varlık dedi Kur’an ile enftk (213) 
Sakın sen etme bahülık cehennem etme cinânm 
Var ol nefsin itin kör et kanâat eyle elbir et 
Yerin cennet işin hür et gel uy, hükmüne Kur’ân’tn 
Ayır nefsini şeytandan ki sırlar duyasın candan 
Atalar ere Sultandan yakma ere gümanm 
Eğer hep varlığın versen bu varlıktan seni yorsan 
Ana yokluk île varsan dîdarm göresin anın 
Zira dîdar yolu yolduk varır cennete cömerdlik 
Gider tamuya nâkeslik bulardır yolu imânın 
Veli yokluk yolun tutsan ne hoştur Ol Şah’a yetsen 
Fenâ bahrinde mahv etsen düzeli ayin erkânın 
Kalaydın Dost ile baki olaydın âleme sâkî

(213) Enfık: Besle (Nafaka ver!).
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Felek atlasın üstünde kuraydın dsr-% sayvanın (211/.)
Bu Eşrefoğlu Rûmî’nin tutarsan yendin ey derviş 
Olasın âlem içinde murâdı cümle eşyânın

*
Gel bu nefsin zulmetini tozunu sür aradan 
Karide baksan gözlerine görünür ol Yaradan 
Cümle eşyada tecellîsi Hak’ın zahir veli 
Görmez anı nefsini kurtarmayan emmâreden 
Nefsini emmâreden kurtarmağa key er gerek 
Yoksa gevher kıymetin isteme seng-i hâreden 
Mâsivanm nakşını külli gönülden sil gider 
Tâ ebed yüzün çevir bu dünya-yı mekkâreden 
Âyin erkân aşk yolunda böyledir bellü beyan 
Can verip baş oynayanlar isteyeler çâreden 
Gözsüze bak gör demekten assı yoktur zerrece 
Çün enâniyyet sebeli gitmez ol bîçâreden (215)
Nice bir elfaz-ı ma’nâ bahs edersin ey fakîh 
Var utan ki Hak münezzehtir bu ağ u karadan 
Geç bu suret âleminden gir maâni mülküne 
Seyr edip sırlar duyasın seb’a-i seyyâreden (216)
Âdemin sırrıdır ol nûr-i İlâhî bil yakîn 
Sureti gerçi kim olmuştur anın dört pâreden 
Eşrefoğlu Rûmî sözlerin senin mermûzdur (211)
Ârif olanlar bu remzi fehmeder îşâreden (218)

*
Gönül derdi ile yârin aceb şûrîde şeydâdır
Bu aşk içinde san kim ol bugün Mecnûn-i Kaysâ’dır (219)
Ben ayduram ki ey gönül o bakî Şâh sen bir kul
Bu aşk haddin senin değil bu bir olur temennadır
Gönül hiç sözüm işitrkez gelip kendüyi cem’etmez
Beni bırakuban gitti durağı kûh ü sahrâdır
Nasîhattan derim bir söz bana hacet kıltr yüz söz
Derim beni koyup gitme bana der bu ne gavgadır
Ben ederim bu yol uzak bu yola çok gerek yarag (220)
Dedi bu yolda yok olmak hep esbâb-ı müheyyâdır (220a)'

(214) Clsr: Köprü. Sayvan: Saçak.
(215) Sebel: Perde.
(216) Seb’a-i seyyare: Yedi gezegen.
(217) Mermûz: Remzli; işaretli.
(218) îşâre: îşâret.
(219) Mecnûn-i Kaysâ: Kays adlı mecnûn.
(220) Yerag: Hazırlık.
(220a) Müheyya: Düzenlenmiş, tertib edilmiş Olan.
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Dedim bu yol belâlıdır cefâ mihnetle doludur 
.Dedi kahrı nuru anın benim gözüme tutyadır 
Dedim gönül bu yolda, bunu gerek ağülar yutmak 
Dedi aşk ile zehr içmek bana sükkâr ü helvadır 
Dedim gönül bu yolda sen gerek bin kez veresin can 
Dedi bir günde bin kez can verirsem dahi sezadır 

.Dedim nola gönül gelsen benim bir hâlimi sorsan 
Dedi bu yolda ben ü sen demektik külli hatadır 

Y in e dedim ki hey gönül bu sevdâ key uludur key 
Dedi sen beni yoğa say bu aşkın işi böyledir 
Dedim gönül ki kendiden kimesne bu yola varmaz 
Dedi benim bu varmağım gerü anınla anadır 

.Bıraktı halkı gözünden geçüben kış u yazından 
Elini yudu özünden heman maksûdu Mevtadır 
Bu Eşref oğlu Rûmî’nin ulaştı gönlü gün Dost’a 
Yamam kevneyni unuttu gönül Dost ile tenhâdır 
Dahi gönül sözü çoktur eğer dersem anı olmaz 
Ne hâcet söylemek âme bilir ârif ki ol nedir

*

■Ger ola ömrüm cihanda sad-hezâr 
Sanmanız benden gide bu derd-i yâr 
Ger ötem toprak ola süngüJderim (221)

:Toprağımda, buluna aşktan' eser 
<Ger kıyam et ola topraktan duram 
Çağıram Dost Dost deyû verem haber 
Yoğ idi hu yer ü gök ins ü melek 
Â şık idim anda ben rûy-i nigâr 
.Ben anınla âşık ü ma’şûk iken 
Dahi m  deyyar var idi ne diyâr (222)
Deprenir dil yoğ idi henüz dahi 
Ben anı zikr eder idim bî-karâr 
Şimdi bu aşktan nite ayru olam 
Çün ezelden gelmişim mest-i humar 
Mâl ü mülk ü hânımânmı aşkdürür 
Niderim kevneyni ben aşkstz ey yâr 
•Gösteren aşktır bana ol Dost yüzün 
D ost’a  varır kim k i bu aşka uyar 
'Kim M andan bunda âşık gelmedi 
Oldur ol kim yürüyüp dünyâ kovar

(221) Süğük, sögük: Kemik.
(222) Deyyâr: Kimse; ev sahibi.
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Eşref oğlu Rûmî ezel tâ ebed 
Şöyle aşık geldi hem âşık gider 
Anın için sözleri mestânedir 
Mest olanlar hemişe cana kıyar (223)
Âşık-ı şûrîde dil mest-i harâb 
Aşk oduna tutuşup dâiin yanar

*
Düşeli aşkın bu canım iline 
Beni bıraktı bu halkın diline 
Gözlerimden yaş ile kan akıtır 
İlla yaşım diıemezim siline 
Zira aktıkça gözümden kanlı yaş 
Hoş teselliler gelir ben kuluna 
Hoş yaraşır âştka gözü yaşı 
Kim ki aşıksa gözünden biline 
Ben bu aşkdan bir nefes ayrılmazım 
Ger yüreğim şerha şerha diline 
Aşk ile ben bir demimi vermezim 
Aşksızm olan ömrün bin yılma 
İsmi resmi Eşrefoğlu Rûmi’nin 
Kül olup savruldu aşkın yeline 
Katmadı nâmı nişanı zerrece 
Garka varıp gitti aşkın seline

*

Bahr-i umman kuşuyum yerim mekânım andadır 
Bunda adım süregeldim dü cihanım andadır 
Mevo urup ol bahr-i umman bunda bıraktı beni 
Derd-i bî-hemtâ benim ma’den-i kânım andadır 
Çağa çaylak baş aşık yglın ayak geldim garîb 
Tâc ü tahtım mâl ü mülküm hânımânım andadır, 
Bunda tuzağa tutuldum ben de düştüm nâgehân . 
Bülbülüm zârilığım ol gülsitânım andadır 
Bunda geldim Eşrefoğlu Rûmî dediler bana.
Dahi bundan özge benim ad ü sanım andadır,

*

Nefsi zindan eylegil dayım riyâzet-hânede 
Kim haâls olup gidesin sen dahi ol hanede 
Tak riyazet zencirin boynuna nefsin aşk ilej 
Tâ ki nefsin divlerin getiresin iymanda

(223) Hemîşe: Dâima.
(224) Bî-hemtâ: Eşsiz, benzersiz, emsalsiz.
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Bend edip nefsi bırak açlık susuzluk cahına 
Zikr kılıcın ele al gir yola merdânede 
Evliya vü Enbiyâ hak yola böyle girdiler 
Nefslerin kahr ettiler kıydılar hem cana da 
Çünkü cana kıydılar küllî hevesten geçtiler 
Lâmekândan da ilerü gittiler seyranda 
Bend edip salmaz isen nefsi riyâzet çâhına (225) 
Sen Huda bendindesin hiç düşmegü gümana da 
Kim ki nefsi bağlayıp kılmadı kendüye muti’ 
Nefse firkatte giriftar oldu ol şeytâna da 
Nefsülemmâre diler emrinde dâim olasın 
Hiç itaat etmeyesin öl yüce sultana da 
Eşrefoğlu Rûmî kim nefsi müsülmân ettise 
Mürşid-i hadi olur ol cinne hem inşâna da

*

Yüreğime Dost derdi urdu türlü yâr eler 
Kim tabibler ana bulmaz ne devâ ne çâreler 
İlla oldur Dost vaslı ana derman ü tabîb 
Andan özge her ne kılsam yüreğimi pareler 
Kim ezel gününde Şah’a mahrem-i esrâr ise 
Hdldaşımdır zârdaşımdır gelsin ol âvâreler 
El tutuşup gidelim Dos f  dan yana ive ive (226) 
Bizi bunda aldamasm işbu aklar kareler 
İlmine mağrur olanlar kaldı aşktan bî-nasîb 
Âşıkm bir lem’asma ermez ol bî-çâreler 
Âlidir aşk meclisi bi-derd olanlar eremez 
Gönlü bî-derdin katıdır sanki seng-i hâreler 
Âşık-ı şûrîdeler şûrîde şeydâ oluban (227)
Taş gibi gönülleri yumşak muma döndüreler 
Dost derdiyle hemişe teşne - dil olanları 
Dost vaslı şerbetiyle dâyimâ suvâreler (228) 
Eşrefoğlu Rûmî’ye sorar isen Dost handedir 
Diye yer gök arş ü kürsî dopdolu her aralar 
İlla görmez ant bu ten gözü can gözü gerek 
Can gözün açmağa bir mûrşid kalma vâreler

(225) Çâh: Kuyu.
<226) İve ive: Çarçabuk.
(227) Şûrîde: Perişan, darmadağın. Şeydâ: Akimı yitirmiş, deli 
<228) Suvâreler: Suvaralar, içireler.
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Nolayın bir derviş olsam hoş yür&sem dervişâne 
Terk eylesem kibr ü kini yüz sürüsem irişene (228a) 
Kande baksam Dosfu görsem dâim Dost haberin versem 
Dost Dost desem Dosta ersem gelip Dostu soruşane 
Döksem gözlerim yaşım artırsam bağrım başını 
Bıraksam dünyâ işini azm etsem ol bî-nişâne 
Koşam nefsin çirkin huyun hiç vermesem nefse boyun 
Aşk içinde erkân âyin budur Dost’a gidişâne 
Şeyh elinden giysem kisvet nefs elinden kılsam feryâd 
A.şk elinden versem şerbet yanubanı tutuşana 
Eşref oğlu Rûmî söyler ile şâra haber eyler 
Kim ki Disfu görmek diler varsın Dost’a bilişene 
Ol zaman kim ben o Dost’dan ayrı düştüm oldum ırak 

Hasret ü derd ü âh ile çok ağladım tuttum firak 
istedim yedi iklim ne Rûm’u kodum ne Şam’ı 
‘Gezdim yürüdüm tamâmi başım açık yalın ayak 
Yer mi kodum istemedik âdem mi kodum sormadık 
Aç ü susuz halvetlerde zâri kilır idim yavlak (229)
Kimse hâlim bilmez idi derdime em kılmaz idi (230) 
Derdim kime söyler isem der idi bana zî-ahmak (231) 
Derdim benim ol yâr idi âlem bana ağyar idi 
Gözüm yaşı revan olup akardı sanki bir ırmak 
Dirdim bülam mı ben anı komuştum ortaya canı (232) 
H er kim görür ise beni delidir der idi mutlak 
N e uslu ne deli idim ne diri ne ölü idim 
Dost fikriyle dolu idim endîşem Dost idi ancak 
Dost Dost deyu gider idim Dost handedir sorar idim 
Dost haberin verenlere ederdim yüzümü toprak

Yaktım  oda defterlerU terk ettim ol terfihleri 
Gördüm M key hicab imiş âşıklara bu kara ak  
G eçtim  bu akdan karadan ikiliği sürdüm aradan  
Birliğe yettim Dost ile birlikten okudum sebak (232a) 
Eşrefoğlu Rûmî gibi gir bu yola gerçek isen 
Tâ âşıklar arasında sana dahi derler sadak  
Bilesin bu muammayı yevmiyesin yoksul bayı 
Bir bakasın hâse âmme tutmayasın kimseye tak

(228a) iri gene: Erişinceye dek.
<(229) Yavlak: Gaip bir şekilde; bellisiz.
<280) Em: Derman, ilâç.
<231) Zî: Zelil: Amma da, ne de.
<232) Dirdim: Der idim.
<232a) Sebak: Ders.
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Bu derdimden inler idim derdim bana derman imiş 
Bî-derd olan kimselerin dek adı müslüman imi§
Bî-derd olan insan değil hiç ameli olmaz kabul 
Derdsiz kişi bu âlemde bir yularsız hayvan imiş 
Hayvan deme insan deme hergiz yaramaz bir âme 
Çün ermedi aşka deme varsın kim ol bî-cân imiş 
Ko gitsin ol derdsiz ebter bu derd bize derman yeter 
Kim bundan anda derd üter yardımcısı Bübhân imiş 
Derdtiierin âh ü sûsi hoş cûşa getirir bizi 
Derdsizlerin ser d ser d sözü kati zemheriden imiş (233) 
Derdsizleri görür gözüm yanar içim köynür özüm 
Kim ol bîçâre gözsüzün kılağuzu şeytân imiş 
Maksud bu ilm ü amelden bir derd-i âh ü süz imiş 
Çün derd ü âh ü süzün yok bu ad sana bühtân imiş 
Gel Dost derdine düş yürü bî-derd olandan sen yeğ yürü 
Bî-derd olanların yeri cehennemde katran imiş 
Kim ki bu derde düşmedi bir mürşide erişmedi 
Çiğdir o dahi pişmedi pes süstlüğü andan imiş (235) 
Gelsin dertli âşık kani versin cam alsın yâri (236)
Dost yoluna olmak fâni âşıklara erkân imiş 
Eşref oğlu Rûmî senin gün ü gün artsın derdin demin 
Çün katında hu dünyanın varı yoğu yeksan imiş

Aşkın odu şol câne kim eser kilır
Her dem belâ oklarına anı her dem siper kılır
îksîr-i hakîki dedikleri belâdır ey püser
Kim nûş ederse meyini sâfî zer kilır
Aşkın belâsını kim baş üzre çeker olsa
Ol devletlü başa Dost her dem nazar kilır
Aşk gevheri belâ bahrinin dibindedir ey aziz
Pes gevher isteyen kişi belâyı ihtiyar kilır (237)
Râhat-ı nefs isteyen kil ucu duymaya aşkdan 
Bî-derd olan belâdan gör ki nice hazer kilır 
Ben Eşref oğlu Rûmî âşıksan belâkeş ol 
Gör sadefi ki belâ ile katreyi gevher kilır 
Eyyub gibi sdbr eyle belâdan inleme zinhar 
Aşk eri belâ zehrini sabr ile şeker kilır

*

(233) Serd: Soğuk.
(235) Siistlük: Gevşeklik, zayıflık, dayanıksızlık. Pes: Sonra, ard.
(236) Kani: Hani, haniyâ, nerede?
(23?) ihtiyar kılmak: Seçmek, yeğ tutmak.
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Uyardım sizi bu yolda dek benimle gele görün 
Arkun arkun bu dünyânın ardından kesite görün (238) 
Konuz bu dünyâ hâlini ter edin kıyl ü katini 
Varın erenler yolunu bir yere cem’ ola görün 
Dağılmanız değme yola gelin bile gidelim bile 
Bugün yarın deyip koman bu nefsden ayrıta görün 
Bu nefsin va’desi çoktur âşıklara va’de yoktur 
Güvenme yarınki va’de bugün Dost’u bile görün 
Nefis hayırcıdır hırcı edegörün nefse gücü 
Bâki dirlik isterseniz Dost derdiyle ölegörün 
Gerçek âşıksanız gelin bu yolda diriyken ölün 
ölmezden ön ölenlerin bekasını bulagörün 
Fenasındır bekaları key yücedir makamları 
Veriben bu fâni ömrü bâki ömrü alagörün 
Bozun bu dünyâ tertibin koman gönülde kibr ü kin 
Bu gerçekler katarına siz dahi dizile görün 
Usan olup kalman geri menzil uzaktır ileri 
îşbu uzak yollar için yarağınız kıla görün (239) 
Usanlar bu yolda battı kafile menzile yetti 
Yürün yürün tiz erişin kafleye katilı görün 
Dünyâya gönül bağlaman sonra âh edip ağlaman 
Her kıssadan emin olun şâd ü hürrem gülegörün 
Eşrefoğlu Rûmî ile gelin dostlar Dost’a bile 
iki cihan muradından cehd edip üzüle görün 
Nice nice nefs arzusu nice nice Hak’ka âsi 
Geldi üş ölüm elçisi derip devşirile görün

*s|ss(s
Bu gönlüm derdine düştü Huda’nın 
Unuttu zevkini iki cihanın 
Feragat cübbesine çekti başın .
Bıraktı kaydını bu cism ü canın 
Kamu sevdiklerinden yüz çevirdi 
Özünden yuydu nakşın mâsivânm 
Boşaldı doldu Dost’un derdi ile 
Yudu defterlerin çûn ü çerânm (240)
Taşa çaldı şişesin nâm ü nengin (241)
Oda yaktı yuvasın ad ü sanın 
Kamu rahatların mihnete verdi

(238) Arkun arkun: ard arda, arka arkaya.
(239) Yerağ: Hazırlık, tedârik.
(240) Çûn ü çerâ: Nasıl ve niçin.
(241) Neng: Ün, namus, ar.
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Dolu dolu içer zehrin belâmn 
Bu yokluk yazısında çok seğirtti 
Bekasın tâ bulunca ol bekanın 
Ne âşıktır bu gönül Allah Allah 
Ne urdu terkini göre mekânın 
Gel Eşrefoğlu Rûmî sen dahi gel 
Dağıt leşkerlerin kibr ü riyanın 
Diriyken kendini var ölmüşe say 
Geçir ol Dost ile devr-i zemânın

*s}:*
Bu ben bîmâra yok tîmâr her giz (2Jf2)
Bu resme olmaya bîmâr hergiz 
Ezeldendir bana bu derd ezelden 
Velîkin kılmadım izhâr hergiz 
Bu derdi sakladım candan dahi ben 
Bunu bilmedi nefs-i gaddar hergiz 
Cihan içinde derdimi demeğe 
Aradım bulmadım bir yâr hergiz 
Bu cân ü bu gönül bigânedir gün 
Bulara açmadım esrâr hergiz 
Ebed kevneyne iltem ben bu derdi 
Çü mahrem olmadı deyyâr hergiz 
Garibim âşıkım hasta vü mecruh 
Diyemez derdimi diller hergiz 
Dünüm günüm inilti ile geçti 
Ünümü duymadı ağyâr hergiz 
Tütünüm tütmedi yandım kül oldum 
Külümden kalmadı âsâr hergiz 
N e şirin tatlı derddir işbu der kim 
Buna öykünmedi süklcâr hergiz 
Sükût et Eşrefoğlu Rûmî tınma 
Bu remsi anlamaz hüşyâr hergiz (21$a)
Bu derdden mest olup mestânelik kıl 
Başından gitmesin humar hergiz

s]e* *
Hep fesâd işlenme estağfirüllah tövbe 
Yeman teşvişlerime estağfirüllah tövbe (2^2b) 
Gözümün baktığına gönlümün aktığına

{242) Hergiz: Aslâ, hiçbir zaman.
(242a) Hüşyâr: Akıllı.
{242b) Tegvîg: Karmakarışık etme.
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Kulağım, çaktığına estağfirutlah tövbe 
Dilimin gaybetine nefsimin izzetine 
Hey âzam lezzetine estağfirutlah tövbe 
Bildim suçumu bildim döndüm Çalab’ım tuttum 
•Geldim kapına geldim estağfirutlah tövbe 
Benden suçumu sorma ayhım yüzüme vurma 
Mahrum beni döndürme estağfirutlah tövbe 
Settâr-el-uyûb sensin Oaffâr-el-zünûb sensin (248) 
Eettâh-el-kulûb sensin estağfirutlah tövbe (244) 
Gerçi kim günâhım çok rahmetin dahi artık 
Âsine kapın açık estağfirutlah tövbe 
Nefs bendine tutuldum şeytana esir oldum 
Her hatâ kim ben kıldım estağfirutlah tövbe 
Eşrefoğlu Rûmi’nin şol çok günahlarının 
Kefaretidir anın estağfirutlah tövbe 
*Tövbeyi tacil edin gelin cennete gidin 
E y mü’minler siz edin estağfirutlah tövbe 
Arzu yılanlarının canları saktuğunun 
Tiryaki ol ağunun estağfirutlah tövbe (245)

*

Zehî bahtlı ki canlar Mm bulur anın visâlini (246) 
Zehî devletli gözler Mm görür anın cemâlini 
Zi-baht ü zi-saâdetler zi-lûtf ü zi-inâyetler (247) 
Zi-şâd ü zi-beşâretler ki işitir kelâmını 
Zehi tûtî vü kumrîler M vaslı sükkerin yerler 
Didâra karşı dururlar içip kevser şarâbını 
Zİ-bülbüUer ki öterler anın didârma karşı 
Zi-âşıklar M okurlar amn hüsnü kitabını 
İlâhî sen müyesser kıl bu Eşref oğlu Rumîne 
Ki ol meclis-i âlîde dura kavşura elini (248)

*

Bu uyku râhatine olma mağrur 
Sakın kim etmesin HaMdan seni dûr 
öm ür sermâyesini yele verme

(243) Settâr-el-uyûb, Gaffâr-el-zünûb: Ayıpları örten, günahları bağıtlayan
(Allah’ın sıfatlarından).

<244) Fettâlı-el Kulûb: ICalblerl fetheden (Allah’ın sıfatlarından).
(245) Tiryâk: Panzehir, zehire kargı ilâç.
(246) Zehî: Ne de, amma da.
(247) 2i: Ne hoş, çok.
(248) Kavgurm&k: Kavuşturmak, el bağlamak.



Bidâatini kamu şeyle verme (249)
Bu uyku bil ki şeytan tuzağıdır
Cemî-i a’zânm uyku bağıdır
Uyuma gaflet ile her geceler
İşittin Mç uyumadı niceler
Eğerçi uykuya Hah dedi rahat
Yelikin demedi subha değin yat
Şular kim uyudu durmadı dünle
Tut anı öldü evi ana sinle
Bil andan yeğ öter kümesde bednus (250)
Çağırıp Zikrullah eder o horos
Geçer uykuda bu dünler seherler
Uyanıp kılmadın derd ile ahlar
Bu uyku gaflet ile seni yıktı
Ki aldın nefsin elinden sınıktı
Niee gaflet nice uyku uyana
Zehi ma’vinlik uykuya uyane
Ne yatarsın ey Eşrefoğlu Rûmî
Göre âşıkları yatur uyur mu

*

Yar kanâat ihtiyâr et sabr ile 
Kim kanâat etse gizli gene bulg, (251)
Sabr eden kullarını Allah sever 
Sabr edenleri Çalab kendi öğer (252)
Sabr edenlerdir muradına eren 
Sabr edenlerdir behişte ön giren (253) 
Sabr edenler bulur ecr-i bî-hisâb 
Sabr edenlere ağu, sükker gülâb 
Sabr edenler evliya oldu kamu 
Uçmak oldu sabr edenlere tamu 
Kim ki sabr ede belâsına Hak’ın 
Rahmetullahi aleyh adın okun (254)
Kim ki sabr ede günâh işlemeye 
Anı şeytân-ı lâin taşlamaya (255)
Kim ki tâat zahmetine sabr ede

(249) Bidaat: Sermâye.
(250) Bednus: Horoz.
(251) Gene: Hazîne, define.
(252) Çalab: Allah, Tanrı.
(253) Behigt: Cennet, uçmak.
(254) Rahmetullahi aleyh: Allah rahmet eylesin. 
<255) Şeytân-ı lâin: Lanetlenmiş şeytan.
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dorusuz düş doğru uçmağa gide 
Kim ki kakıdığı dem sabr ey ley e (256) 
Kak anı rahmet hanıyla toylaya (257) 
Kim ki yoğa, sabr ede varın vere 
Şeksisin ol Hak didann göre 
Sabr ile ma’lûm olur esrâr-ı Hak 
.Sabr ile bilindi her müşkil sebak (258) 
Sabr ile toprağı altun ettiler 
Sabr ile gökteki kuşu tuttular 
Sabr ile düşmana buldular zafer 
Sabr ile derman her derde erer 
Yâ İlâhî Eşref oğlu Rumîye 
Sen sabırlik ver ki aşkına doya 
Aşkına dağlarla taşlar doymadı 
İlla sabırlar bu aşka doymadı

**
Çok yiyenlerdir ibâdet etmeyen 
Çok yiyendir doğru yola gitmeyen 
Çok yiyendir bu işi başarmayan 
•Çok yiyendir Hak cemâlin görmeyen 
Çok yiyendir nefs arzusun koğan (259) 
Çok yiyenlerdir bu dünyâyı seven 
Çok yiyenlerin olur teni ağır 
Çok yiyenlerin kulakları sağır 
Çok yiyenler gaflete dalmışdurur 
Çok yiyenler dünyaya dalmışdurur 
Çok yemekliktir kâfirler hasleti 
Çok yiyenler göre yarın mihneti 
Çok yiyenlerin gözü, görmez yolu 
Çok yiyenlerin zikir; etmez dili 
Çok yemeklik ki ulu mihnetdürür 
Az yemeklik bil büyük devletdürür 
Az yemektir enbiyâlar hasleti 
Az yiyenlerle Hak’ın inâyeti 
Az yiyenlerdir Hak’a gönül veren 
Az yiyendir Hak didann gören 
Az yemekden evliya olur kişi

<256) Kakımak: Öfkelenmek, hiddetlenmek.
(257) Han: Sofra. Toplamak: Ziyafet çekmek.
(258) Sebak: Ders.
(259) Koğan: Takip eden, peşine düşen.
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Az yiyenlerin hakdur teşvişi 
Az yiyendir cennete doğru giden 
Az yiyendir dün ü gün tâat eden 
Az yiyenlerin olur nefsi halim 
Az yiyenlerin olur kalbi selim 
Az yiyenler söylese hikmetdürür 
Az yiyenin baktığı ibretdürür 
Az yiyenlerin Hak ile sohbeti 
Az yiyenlerin âlidir himmeti 
Kim ki az yer az söyler az uyur 
Eylûge yavuzluğu devşirüir 
Eşrefoğlu Rûmî çok yemeği ko 
Az yemeği edegör kendine hû (260)

*
Arifi gör değme sözü söylemez 
Değme bin söze cevâbı bir demez 
Ger yürüye gerine ger uyuya 
Her nefes hâşâ ki beyhûde vere 
Uykusundan uyanır Allah der 
Her nefes kim vere yar Billâh der 
Gecelerin ekserini uyumaz 
Gâh teşbih gâh namaz ü gâh niyâz 
Kimseyi yâ medh yâ zemmeylemez 
Ya bu yavuz ya eyü olsa demez 
Tmmayıp tutar Hakk’ın fermâmn 
Hak yoluna teslim eder ol canın 
Zâyi’ etmez bir demi bir sâati 
Zikr ü tesbihdir dilinde âdeti 
Çün dilin tuttu bular söylemedi 
Âlemde söylenir kaldı adları 
Bunda aşların bitirip gittiler 
Vardılar ol Ulu Şâh’a yettiler 
İşte nefs elinde biz kaldık zebûn 
Canlarımıza bu nefs urdu düğün 
Yâ İlâhî sen meded kilgil bize 
Sen sabırlık ver bizim dilimize 
Eşrefoğlu Rûmî sen tut dilini 
Hazrete arz eyle her dem hâlini 
Her kula kadıyülhâcat oldurur (261) 
Alim-ul-sırr-ül-hafiyyât oldurur (262)

(260) Hû: Huy, âdet, itiyat,
(281) Kadiyülhâcât: I-Iâcetlere hükmeden Allah.
(262) Âlim-ül-sırr-ül-hafiyyât: Gizli sırları bilen Allah.



Uzlet ehli doğru gider cennete
Uzlet ehli uğramaz hiç mihnete
Uzlet ehlinin riyasız tâati
Uzlet ehlinin Hak’adır himmeti
Uzlet ehlidir Çalab sevdiği kul
Uzlet ehlidir atâ verdiği kul
Uzlet ehli bilişir Allah ile
Uzlet ehli buluşur ol Şâh ile
Uzlet ehlidir sevip hem sevilen
Sen bu uzletten kaçarsın pes neden
Uzlet edip oturan insan olur
Her gelede yürüyen hayvan olur
Bil ki halktan kestir Hakka ulaşır
Hakkı koyandır ki halka dolaşır
Kalabadan çık Hakkı halvet istegil (263)
Hakkı halvetde bulursun belli bil 
Dost’u bulan cümle halvet buldular 
Her kimi kim Dost diler halvet diler 
Eşrefoğlu Rûmî halkdan yüz çevir 
Ol ulu dergâha var yüz yere ur 
Oldurur Ol cümle derdlere devâ 
Andan artuğu kamu nefs ü hevâ

*& *
Ey Allahım beni senden ayırma 
Beni senin didarından ayırma 
Seni sevmek benim dînim îmanım 
İlâhî dîn ü iymandan ayırma 
Sararıben solup döndüm hazâna 
İlâhî hazanım daldan ayırma 
Şeyhim güldür ben anın yaprağıyım 
İlâhî yaprağım gülden ayırma 
Ben ol Dost bahçesinin bülbülüyüm 
İlâhî bülbülüm gülden ayırma 
Balığın canını suda dediler 
İlâhi balığım gölden ayırma 
Eşrefoğlu senin kemter kulundur (261})
İlâhî kulu sultandan ayırma

*
Şeyhsiz varamazsın yolu zinhar şeyhe eriş şeyhe 
Şeyhin himmetidir âlî zinhar şeyhe eriş şeyhe

(263) Kalaba: Kalabalık.
(264) Kemter: Agağı, zelil, fakir, zavallı.
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Bir şeyh izin yola rehber işbu yola şeyh ile var 
Budur sana doğru haber zinhar şeyhe eriş şeyhe 
Gör ol şeyhsiz gidenleri kimi mülhid kimi dehrî (265) 
Olmagıl cebrî ya kadri zinhar şeyhe eriş şeyhe 
Hak habîbi iken Resûl şeyhsiz Hakk’a varmadı yol 
Kim şeyhi yok şeytandır ol zinhar şeyhe eriş şeyhe 
Talih isen Hak yolunun var elin al bir ulunun 
Tut yendin Eşrefoğlu’nun zinhar şeyhe eriş şeyhe

*

Cana cefâ kıl yâ vefa senden hem ol hoş hem bu hoş 
Yâ derd gönder yâ devâ senden hem ol hoş hem bu hoş 
Hoştur bana senden gelen yâ hiVat ü yâhud kefen (266) 
Yâ tâze gül yâhud diken senden hem ol hoş hem bu hoş 
Hâlimi bir dem soragel diler isen bağrımı del 
Ey lûtfu hem kahrı güzel senden hem ol hoş hem bu hoş 
Yâ bâğ ü ya bostan ola yâ bend ü yâ zindan ola 
Ya vasi yâ hicran ola senden hem ol hoş hem bu hoş 
Gelse celâlinden cefâ yâhud cemâlinden vefâ 
İkisi de câna safâ senden hem ol hoş hem bu hoş 
Geh nâş ü gâhî nîşdir geh merhem ü gâh rîşdir (267) 
Eşrefzâde dervîşdir senden hem ol hoş hem bu hoş

*

İlâhî seyyidi Settâr Mevlâ 
Teveccüh dergehe geldim Hudâ’yâ 
Benim hacât ile gönlüm doludur 
Veli nidem bu nefs bed-hulûdur (27Jf)
Günah yükünü arkama uruban 
Aciz toprağına yüzüm sürüten 
Tevazu’ birle el sana götürdüm 
Tapuna yüz karasını getirdim 
Bilirim pâdişâh-ı bî-niyazsm 
Sana yalvaranı mahrum komazsm 
Verirsin kullarına istediğin 
Bilirsin her kulunun ne dediğin 
Yer ü gök ehli hep senden umarlar

(265) Mülhid: Dinsiz, dinden çıkmış. Dehrî: Kıyâmeti inkâr ederek dünyâyı 
bâkî sanan.

(266) Hil’at: Elbise, gömlek.
(267) Niş: Sarhoşluktan sonraki ayılmada beliren rahatlıklar. Rîş: Yara, sakal.
(274) Bed-hulû: Kötü huylu. Veli: Velâkin, fakat.
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Kamusu Hazrefine yalvarırlar 
Benim dahi günâhım çok elim dar 
Kapma geldim ey Settâr ü Gaffar 
•Getiririm şefi’ ol Mustafâyı (275)
.Nebî-yi serveri kân-ı vefayı (276)
Sen anınla olan dostluk hakîçin 
O dostlukla olan muştluk hakîçin (277)
.Dilerim Hasretine ere ahım 
İşitip afvedesin hep günâhım 
İnayet gözde bir kez bakasın 
Beni hâşâ kim odlara yakasın 
Bu îman hiVatin âhir nefesde 
Çıkarıp kılmayasın beni haste 
Beni ûryân ü rüsvây etmeyesin .
Götürüp beni oda atmayasın 
Zebaniler eline vermeyesin 
Kapından horluk ile sürmeyesin 
Şuna kim sen îman ihsan edesin 
Anı andan geri nite odasın 
Küçücük canımız işbu bedenden 
Ayırmagıl bizi ey Hak imamdan 
Bu Eşref oğlu mücrim Rûmî miskin 
Kapma geldi ac ü yalın ilgin (278)
Seni senden eder ol şey’en lillah 
Ayırma anı dîdarmdan Allah 
Ki şendendir sana ermeğe çâre 
Senin derdinden oldu üş avare'
Vilsâlin lengeriyle Doyur anı
Didarın şerbetiyle kandır anı
Ümidi sen iki âlemde ancak
Bilir kim sensin ol ma’bûd-i mutlak
Duâmı kil kabul eyle beni şâd
Be-hakk-ı Ahmed ü Mahmud Muhammed

*

Cemî’-i enbiyâlardan Muhammed cümlenin şâhı 
Yüzü nurundan âlmışlar felekler şems ile mâhı 
Yedi kat gökleri geçti kadem arş üstüne bastı

(275) Şefî’ : Şefaat eden.
(276) Kân-ı vefa: Vefanın madeni.
(277) Muştluk: Müjdelik.
(278) İlgin, Elgin: Garib, kimsesiz.
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Erişti Kabe kavseyne tavaf eyledi dergâhı (279) 
Anın seyr ü sülûkundan melekler âdız olmuşlar 
Ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp râhı 
Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmed 
Aceb bir kez yüzün görsem seher vakti sehergâhi 
Bu Eşref oğlu Bûmînin günâhı çokdürur gayet 
Şefaat kıl ya Muhammed yüzün şems ü kamer mâhı

* *
Bu akl ü fikr ile ol can bulunmaz 
Nice yıl oldu sergerdan bulunmaz 
Denizler içerim susuz geçerim 
Beni kandırası umman bulunmaz 
Yitirdim Yûsuf’u Ken’ân içinde 
Bulundu Yûsuf’um Ken’an bulunmaz 
Bu derde nice ey derviş yanarsın 
Gerek göyün gerekse yan bulunmaz 
Bu derde müptelâ olmuş cihanda 
Bu Rûmî gibi bir insan bulunmaz

*
Bana derdin gerek derdin niderim mâl ü ni’mâyî 
Bana aşkın gerek aşkın gerekmez özge gavgayî 
Yeter bu başda bu sevda gerekmez bir dahi gavga 
Muhammed Mustafadandır süre geldim bu sevdâyı 
Zehî gözler ki gözlerler cemâli gülşenin Dosfun 
Zehî tûtî vü bülbüller ederler hoş temaşayı 
Melâmet yolunu tuttum selâmet mülküne yettim 
Bu âşıklar makamıdır komazlar bunda ra’nâyi 
Beni kodum ana gittim anın ile ana yettim 
Bu Rûmî kuludur anın ki bile bu muammâyı

*
Gel uy bu aşka Mm bu aşk bekadır 
Bu aşkın dâimâ meyli Hak’adır 
Dilersen kim göresin Hak cemâlin 
Bu aşk  gözgüsüne her dem bakadur

*
Münezzehtir bu gözgü dü cihandan 
Ferağından kamu assı ziyandan 
Anmçün değmeler vasf edemezler 
Nikandır aşk  nihân - ender - nihandır (28Jfa)

(279) Kabe Kavseyn: Mi’râc’da Peygamber Efendimizin Allah’a olan yakın
lığım anlatan âyet-i kerîme (Sûre 53, âyet 9).

(28fa) Gizlinin içinde gizli, saklı içinde saklı.
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Bu a§k yolunda seni tarumar et 
Bu mâristanda sen seni bîmar et 
Bitir bu aşk ile akh temam et 
Yeter varlık sana aşk aşkı yâr et

Bu ten dükkânını var eyle yağma 
Başından tâ ki gide külli gavga 
Kamu sevdaları hep ardına at 
Gönlünü Dost ile ko şöyle tenhâ

*

Gönül iklimini Dost’a bağışla 
Gönülsüz gir yola sen dahi başla 
Vücûdun oyna bu meydan içinde 
Varılmaz bu yola can ile başla

*

Bu yolda Can ü baş hergis anılmaz 
Bu dünyâ âhiret sağışa gelmez 
Veli bî-can olanın kadri artık 
Anın içindir âşık cana kalmaz

*

Nitekim sende senlik ola mevcûd 
Kalasın senliğinde şöyle merdûd 
Musâ dedi ki Em i yâ İlâhi (285) 
Musa’ya Len T er ânî dedi ma’bud (286)

*

Çü Mûsâ kendinden mphv oldu gitti 
Musa’ya Hak tecellî andan etti 
Anınçündür ki âşık varını hep 
Getirdi tiz pazara yoğa sattı

*

Bu aşk yolunda yokluk oldu izzet 
Bulunmadı yoğ olmayınca vuslat 
Visalin isteyü yoktan yoğa git 
Zira yoklukta yoktur zerre illet

(285) Erni: Hazret-i Mûsa, Tur dağında Allah’a: «Rabbi Emi!» yâni: «Allahına*
bana görün» dedi.

(286) Len Terânî: Allah, Mûsa aleyhisselâmm «Rabbi Erni» demesine: «Len* 
Terâni» yâni: «Beni göremezsin» dedi.
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Sözüm anladın ise ey karındaş 
Bu sırrı keşf edip üş eyledim fâş 
E ğer âşık isen al bu sözümden 
Kamu sermâyeyi var eyle târâş

*
B u dünyâ maksudı ahret muradı 
Bulardır aldayan biliş vü yâdı 
Âşıklar yolu bu yoldan dahi dür 
Âşık Dost’a gider açıp kanadı

*
B u yolda gerçek isen cana kalma 
Cihan varlığım bir çöpe alma 
B u kımıltı bu cünbüş verme alma 
Kamu bir düş gibi bu gitme gelme

*
Bilir âşık niçin geldi cihâna 
İnanır akl ile düşmez gümâna 
Ne işe gelâise anı bitirir 
Yemez içmez uyumaz kana kana

*

B u dünyâ zevki nefsânîlerindir 
Bu nefs için cehennem key derindir 
B u nefsin işreti zevki temâmet 
Cehennemde nedir kandır İrindir

**
Murad-ı nefs için her iş kim ola 
Ol iş murdar ü mühmel şöyle kala 
Yarın Hak Hazretine kığrılıcak 
Seninle Hazrete ol bile gele

*
Seni Hak red' ede aybm ola fâş 
Sana ol mühmel iş gün oldu yoldaş 
Beze senden nebiler hep velîler 
■Üşe sana zebaniler ura taş

*
N e denlü bunda nefsin şâd edesin 
Yarın pişman olup feryâd edesin 
Uralar mıkraa diyeler üsküt (287)
O vaki ey nefsine uyan nidesin

(287) Mıkraa: Kamçı, kırbaç. Üsküt: Susf
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Gelin insafa ey nefse uyanlar 
Demidir 1cim uyana uyuyanlar 
Döneler Hakk’a nefsi terk edeler 
Bağışlanır bugün tövbe edenler

*

Tez edin tövbeyi kon va’deyi sis 
Ecel olayı yürür tutar ansız 
Düşürür damına elbette bir gün 
Bozulur işbu düzgünler gümansız

•î*

Bu mekkâreye igen de yakışma 
Tama’ edip buna berk berk yapışma 
Bu ömre izze câha tekye urma 
Bugün meydan benim deyu çapışma

*t ^
Bu fettana gönül gözüyle bakma 
Benim deyu buna gönül bırakma 
Bunun sihri tuzağına tutulup 
Bunu yapıp varacak yeri yıkma

*

Berâ-yi maslahat bir el ucuyla 
Bakar isen dahi bir göz ucuyla 
Zira senden bunu yine alırlar 
Birine dahi verirler güc ile

:’ î  * *
Bu dünyâ kimseye mülk olmadı mülk 
Sana denilmedi mi Limen-il mülk (288) 
Buna benim diyen key bî-edebdir 
Pes evvel âhir oldu mâlik-ül-mülk

*

Bu Eşrefoğlu Rûmi gördü âlem 
Örümcek ağına benzer dahi kem 
Buna rağbet gözüyle bakmadı hiç 
Taleb kılmadı buna oldu ebsem

(288) Limen-il mülk:
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E ğ er tâlıb isen iş böyle gerek 
Eğer kâzib isen ko çekme emek 
Odur tâlıb Hak’ı isteye dün gün 
»Gerekmez halk ile almak ü vermek

Bu halktır talibi yoldan ileten 
Bu mahlûktur kesilir Haktâa giden 
1Şeye meşgul isen oldur muradın 
Muradındır seni her yana yiden

Muradından öte yok sana menzil 
Muradın maksudundur ma’budun bil 
Kamudan el çekib fariğ gereksen 
Muraddtr key murâd olursa bir kil

.Seni Hatâdan cüda eden o bir kil 
O bir kıldan dahi sen key hazer kil 
Hicabdır bil hicâb-enâer-hieâbdır f 
•Gerekse ol kili boz kovla var dil

Adû bil kim seni Hatâdan ayırsa 
Zebânin bil hûr ü gilman olursa 
Tama’ kılma sekiz uçmağa zinhar 
Bezenüben sana karşı gelirse

ıCehennem korkusun uçmak ümidin 
Âşık anmaz buların hiç birisin 
Gözün yumdu çün evvel Dost yüzünden 
Kamu kırdı geçirdi nefs çerisin

Aşık bir sözden anlar bin cevâbı 
Çün açtı ma’ni yüzünden nikahı 
Bular aşk şerbetini içti kandı 
Gafil su saniben kovdu serabı
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B u razı Eşrefoğlu Rûmi açma 
Binin bekle zinhar öte geçme 
B u  aşk deryasının gevherlerim 
Çıkarıp olur olmaz yere saçma

*

.Ki nadan eline düşmeye gevher 
Sanır nadan anı bir kuru mermer 
İletir kem bahâya satar anı 
Y e olur bir ağu kor kalır ebter

*

.Kılavuzsuz bu yolu varamazsın 
Bu mttşkil işi sen başaramazsın 
Seni cem’ etmeğe bir kimse gerek 
Dağümazsm seni devşiremezsin

*

Bu yolda bekçiler var hiç uyumaz 
Geri döndürür lisanları kormz 
B u  yolda iz ü toz hergiz belirmez 
B u yolda nâm ü şânt kimse vermez

Pes öyle olsa lâbüddür kılavuz (289) 
Kılavuz da gerek kim ola key uz 
Bu sarp yolları âsan ede sana 
İnişi yokuşu göstere düpdüz

i *

Nice bu evliyalar geldi gitti 
Nice yüz evliyâ bunda seğirtti 
Birisi kılavuzsuz urmadı yol 
B u  yolda bunları mürşid iletti

B u  düşe pes niçin aldana âkil 
Gönül vermez buna illâ ki gafil 
B u gafil kişiler hayvan gibidir 
Olur hayvan dahi hep ayşe mail

<289) Lâbüd: Elbet; gerekli, elzem.



Mühammed kim habîb-i Hazret idi 
Dügeli mahluka ol devlet idi 
Yer ü gök tamu uçmak gece gündüz 
Bular olmaklığa sebeb Ol idi

Bu yolda ol delil ile yürüdü 
Delil oldu ana Cebrail indi 
Getirdi Cebrail çekti Burak’ı 
Resul Mi’raca gitti ana bindi

x
'M

Gerekmiş talibe elbette mürşid 
Olur yes mürşide uyan muvahhid 
Eğer mürşide uymazsan ey tâlib 
Olursun sen ya dehrî vü ya mülhid

x
XX

Bu yola kim ki gittiyse delilsiz 
Anı şeytan kodu dinsiz imansız 
Gerektir bil sana yolda kılavuz 
Varımazstn bu yolu kılavuzsuz

$

İlâhî talibi mürşide dûş et 
Anın mürşid ile vaktini hoş et 
İlâhî talibine derd bağışla 
Pişir derdin od ile perveriş et (290)

*
Buâur yokluk ki sen senden geçesin 
Fena suyunu sâkîden içesin 
Temâmet varlığından el yuyasın 
Seni bunda koyup Dost’a kaçasın

x
îfc î$î

Bu varlığın sana yavlak tuzaktır (291) 
Tuzaktan kaçmağa key er gerektir 
Gel imdi bendini merdâne kes kim 
Tuzağa tutulan Dost’tan uzaktır

*xx
Buna ey gözlü kişi ardayı bak 
Buna gönül verenlerdürür ahmak 
Bîhude yerlere ömrü çürütme 
Fenadır bu fena gerçek muhakkak

(290) Perveriş: Besleyip büyütmek, terbiye.
(291) Yavlak: Gizli, saklı.




